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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih skladih tveganega 
kapitala
(COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0860),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0490/2011),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne…1,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in mnenj Odbora za 
notranji trg in varstvo potrošnikov ter Odbora za pravne zadeve (A7-0000/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

                                               
1 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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Predlog spremembe 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ta uredba mora določiti enotna pravila 
o značilnostih kvalificiranih skladov 
tveganega kapitala, predvsem o portfeljskih 
podjetjih, v katera bo dovoljeno vlaganje 
kvalificiranih skladov tveganega kapitala, 
in naložbenih instrumentih, ki bodo 
uporabljeni. To je potrebno za jasno 
razmejitev med pojmom kvalificiranega 
sklada tveganega kapitala in drugimi 
alternativnimi naložbenimi skladi, ki 
uporabljajo druge, manj specializirane 
naložbene strategije, na primer zasebni 
kapital.

(7) Ta uredba bi morala določiti enotna 
pravila o značilnostih kvalificiranih 
skladov tveganega kapitala, predvsem o 
portfeljskih podjetjih, v katera bo 
dovoljeno vlaganje kvalificiranih skladov 
tveganega kapitala, in naložbenih 
instrumentih, ki bodo uporabljeni. To je 
potrebno za jasno razmejitev med pojmom 
kvalificiranega sklada tveganega kapitala 
in drugimi alternativnimi naložbenimi 
skladi, ki uporabljajo druge, manj 
specializirane naložbene strategije, na 
primer zasebni kapital ali naložbe v 
nepremičnine.

Or. en

Predlog spremembe 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) V skladu s ciljem natančne opredelitve 
kolektivnih naložbenih podjemov, ki bodo 
vključeni v to uredbo, ter da se zagotovi 
njihovo osredotočenje na zagotavljanje 
kapitala malim podjetjem v začetnih fazah 
delovanja, mora biti oznaka „Evropski 
sklad tveganega kapitala“ omejena le na 
sklade, ki vsaj 70 % svojih združenih 
kapitalskih vložkov in neporabljenega 
kapitala na vpoklic namenijo za naložbe v 
takšna podjetja v obliki lastniških ali 
navideznih lastniških instrumentov.

(8) V skladu s ciljem natančne opredelitve 
kolektivnih naložbenih podjemov, ki bodo 
vključeni v to uredbo, ter da se zagotovi 
njihovo osredotočenje na zagotavljanje 
kapitala malim podjetjem v začetnih fazah 
delovanja, so kvalificirani skladi 
tveganega kapitala tisti skladi, ki vsaj 
70 % svojih združenih kapitalskih vložkov 
in neporabljenega kapitala na vpoklic 
naložijo v takšna podjetja.

Or. en
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Predlog spremembe 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Da se upraviteljem skladov tveganega 
kapitala omogoči določena stopnja 
prožnosti pri naložbenem in likvidnostnem 
upravljanju njihovih kvalificiranih skladov 
tveganega kapitala, mora biti sekundarno
trgovanje dovoljeno do praga, ki ne 
presega 30 % združenih kapitalskih 
vložkov in nevpoklicanih kapitalskih 
naložb. Kratkoročni deleži v denarnih 
sredstvih in njihovih ustreznikih se pri 
izračunu tega praga ne smejo upoštevati.

(10) Da se upraviteljem skladov tveganega 
kapitala omogoči določena stopnja 
prožnosti pri naložbenem in likvidnostnem 
upravljanju njihovih kvalificiranih skladov 
tveganega kapitala, bi moralo biti 
trgovanje, na primer z delnicami ali 
udeležbami v nekvalificiranih portfeljskih 
podjetjih, dovoljeno do praga, ki ne bi 
presegal 30 % združenih kapitalskih 
vložkov in nevpoklicanih kapitalskih 
naložb. Deleži v denarnih sredstvih in 
njihovih ustreznikih se pri izračunu tega 
praga ne bi smeli upoštevati.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 (14) Za zagotovitev, da se kvalificirani 
skladi tveganega kapitala tržijo le 
vlagateljem z znanjem, izkušnjami in 
zmogljivostjo, da se soočijo s tveganji teh 
skladov, in za ohranitev zaupanja 
vlagateljev v kvalificirane sklade 
tveganega kapitala je treba določiti 
nekatera posebna varovala. Zato je treba 
kvalificirane sklade tveganega kapitala na 
splošno tržiti le vlagateljem, ki so 
profesionalne stranke ali se lahko štejejo za 
profesionalne stranke v skladu z 
Direktivo 2004/39/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o 
trgih finančnih instrumentov in o 

(14) Za zagotovitev, da se kvalificirani 
skladi tveganega kapitala tržijo le 
vlagateljem z znanjem in izkušnjami, ki so 
zmožni prevzeti tveganja teh skladov, in za 
ohranitev zaupanja vlagateljev v 
kvalificirane sklade tveganega kapitala bi 
bilo treba določiti nekatera posebna 
varovala. Zato bi bilo treba kvalificirane 
sklade tveganega kapitala na splošno tržiti 
le vlagateljem, ki so profesionalne stranke 
ali se lahko štejejo za profesionalne stranke 
v skladu z Direktivo 2004/39/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
21. aprila 2004 o trgih finančnih 
instrumentov in o spremembah direktiv 



PE483.701v01-00 8/26 PR\893715SL.doc

SL

spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 
93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta ter o 
razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS.  
Ta kategorija vključuje upravitelje sklada 
tveganega kapitala, ki sami vlagajo v 
sklade tveganega kapitala. Vendar je za 
zagotavljanje dovolj širokega nabora 
vlagateljev za naložbe v sklade tveganega 
kapitala zaželeno tudi, da imajo dostop do 
kvalificiranih skladov tveganega kapitala 
nekateri drugi vlagatelji, vključno s 
posamezniki z visoko neto vrednostjo. 
Vendar je treba za te druge vlagatelje 
določiti posebna varovala, da se zagotovi 
trženje kvalificiranih skladov tveganega 
kapitala samo vlagateljem z ustreznim 
profilom za izvajanje takšnih naložb. Ta 
varovala izključujejo trženje z uporabo 
rednih varčevalnih shem.

Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in 
Direktive 2000/12/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi 
Direktive Sveta 93/22/EGS. Ta kategorija 
vključuje upravitelje sklada tveganega 
kapitala, ki sami vlagajo v tovrstne sklade. 
Vendar je za zagotavljanje dovolj širokega 
nabora vlagateljev za naložbe v sklade 
tveganega kapitala zaželeno tudi, da imajo 
dostop do kvalificiranih skladov tveganega 
kapitala nekateri drugi vlagatelji, vključno 
s posamezniki z visoko neto vrednostjo. 
Vendar bi bilo treba za te druge vlagatelje 
določiti posebna varovala, da se zagotovi 
trženje kvalificiranih skladov tveganega 
kapitala samo vlagateljem z ustreznim 
profilom za izvajanje takšnih naložb. Ta 
varovala izključujejo trženje z uporabo 
rednih varčevalnih shem. Poleg tega bi bilo 
treba vodstvenim delavcem upravitelja 
sklada tveganega kapitala omogočiti 
naložbe v kvalificirani sklad tveganega 
kapitala, ki ga upravljajo.

Or. en

Predlog spremembe 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Komisijo je treba pooblastiti za 
sprejemanje izvedbenih tehničnih 
standardov z izvedbenimi akti v skladu s 
členom 291 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije in členom 15 Uredbe (EU) 
št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 24. novembra 2010 o 
ustanovitvi Evropskega nadzornega organa 
(Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge) in o spremembi Sklepa 
št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa 
Komisije 2009/77/ES. ESMA je treba 
pooblastiti za pripravo osnutka izvedbenih 
tehničnih standardov v zvezi z obliko in 

(29) Komisijo bi bilo treba pooblastiti za 
sprejemanje izvedbenih tehničnih 
standardov z izvedbenimi akti v skladu s 
členom 291 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije in členom 15 Uredbe (EU) 
št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 24. novembra 2010 o 
ustanovitvi Evropskega nadzornega organa 
(Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge) in o spremembi Sklepa 
št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa 
Komisije 2009/77/ES. ESMA bi bilo treba 
pooblastiti za pripravo osnutka izvedbenih 
tehničnih standardov v zvezi z obliko 
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metodo postopka obveščanja iz člena 15. obveščanja iz te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Za opredelitev zahtev iz te uredbe je
treba Komisijo pooblastiti za sprejetje 
aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije v zvezi z 
določanjem metod, ki se uporabljajo za 
izračunavanje in spremljanje praga iz te 
uredbe, in določitvijo vrst nasprotij
interesov, ki se jim morajo upravitelji 
skladov tveganega kapitala izogibati, ter 
ukrepov, ki jih je treba izvajati v zvezi s 
tem. Zlasti je pomembno, da se Komisija 
med pripravami ustrezno posvetuje, tudi s 
strokovnjaki.

(30) Za opredelitev zahtev iz te uredbe bi 
bilo treba Komisijo pooblastiti za sprejetje 
aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije v zvezi z 
določanjem metod, ki se uporabljajo za 
izračunavanje in spremljanje praga iz te 
uredbe, in določitvijo vrst navzkrižij
interesov, ki se jim morajo upravitelji 
skladov tveganega kapitala izogibati, ter 
ukrepov, ki jih je treba izvajati v zvezi s 
tem. Zlasti pomembno je, da se Komisija 
med pripravami ustrezno posvetuje, tudi s 
strokovnjaki. Komisija bi morala pri 
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti, da so ustrezni dokumenti 
predloženi Evropskemu parlamentu in 
Svetu istočasno, pravočasno in na 
ustrezen način.

Or. en

Predlog spremembe 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Komisija mora pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, 
da so ustrezni dokumenti predloženi 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno in na ustrezen 
način.

črtano
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Or. en

Obrazložitev

Vsebino sedanje uvodne izjave 31 bi bilo treba premakniti v uvodno izjavo 30 kot zadnji 
stavek, saj je bistven del standardne uvodne izjave o delegiranih aktih.

Predlog spremembe 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32a) Zagotoviti je treba, da Komisija še 
naprej redno pripravlja ocene 
učinkovitosti javnih shem, ki jih Unija 
uporablja za podporo trgu tveganega 
kapitala.

Or. en

Predlog spremembe 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 32 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32b) Tesno usklajevanje med komisarjem 
za raziskave, inovacije in znanost ter 
komisarjem za konkurenco je zlasti 
pomembno, da bi se zagotovilo, da bodo 
pravila o državni pomoči, ki urejajo 
podporo držav članic evropskim skladom 
tveganega kapitala, učinkovito spodbujala 
inovacije in istočasno ohranjala pošteno 
konkurenco.

Or. en

Predlog spremembe 10
Predlog uredbe
Uvodna izjava 32 c (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32c) Naložbe tveganega kapitala v zelene 
tehnologije je treba ob upoštevanju cilja, 
da bi Unija postala svetovna vodilna sila 
glede energije in učinkovitosti virov, 
prepoznati kot pomemben dejavnik 
preoblikovanja gospodarstva Unije. 
Komisija bi zato morala do konca leta 
2012 predstaviti poročilo z navedbo 
primernih pravnih poti z namenom, da bi 
zagotovila regulativne spodbude za 
privabljanje tveganega kapitala za zelene 
tehnologije.

Or. en

Predlog spremembe 11
Predlog uredbe
Člen 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „kvalificirani sklad tveganega kapitala“ 
pomeni kolektivni naložbeni podjem, ki 
vloži vsaj 70 % svojih združenih 
kapitalskih vložkov in neporabljenega 
kapitala na vpoklic v sredstva, ki so 
kvalificirane naložbe;

(a) „kvalificirani sklad tveganega kapitala“ 
pomeni kolektivni naložbeni podjem z 
zaprto strukturo, ki vloži vsaj 70 % svojih 
združenih kapitalskih vložkov in 
neporabljenega kapitala na vpoklic v 
sredstva, ki so kvalificirane naložbe, in 
katerega sedež je na ozemlju države 
članice;

Or. en

Obrazložitev

Evropski skladi tveganega kapitala bi morali biti zaprtega tipa, da bi zagotovili, da njihovih 
delnic do njihovega prenehanja ne bi bilo mogoče odkupiti z denarjem ali vrednostnimi 
papirji. Poleg tega bi se morali nahajati v Uniji, da bi se učinkovito preprečilo ustanavljanje 
skladov tveganega kapitala, ki jih upravljajo upravitelji iz EU, v davčnih oazah za izogibanje 
plačevanju davkov ali za namene regulativne arbitraže.
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Predlog spremembe 12
Predlog uredbe
Člen 3 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) „kvalificirane naložbe“ pomenijo 
lastniške ali navidezne lastniške
instrumente, ki jih izda:

(c) „kvalificirane naložbe“ pomenijo 
naslednje instrumente:

(i) lastniške ali navidezne lastniške 
instrumente, ki jih izda:

(i) kvalificirano portfeljsko podjetje in jih 
pridobi neposredno kvalificirani sklad 
tveganega kapitala od kvalificiranega 
portfeljskega podjetja ali

– kvalificirano portfeljsko podjetje in jih 
kvalificirani sklad tveganega kapitala 
pridobi neposredno od kvalificiranega 
portfeljskega podjetja,

(ii) kvalificirano portfeljsko podjetje v 
zameno za vrednostni papir kapitala, ki ga 
izda kvalificirano portfeljsko podjetje, ali

– kvalificirano portfeljsko podjetje v 
zameno za lastniški vrednostni papir, ki ga 
izda kvalificirano portfeljsko podjetje, ali

(iii) podjetje, katerega kvalificirano 
portfeljsko podjetje je hčerinsko podjetje v 
večinski lasti in jih kvalificirani sklad 
tveganega kapitala pridobi v zameno za 
lastniški instrument, ki ga izda 
kvalificirano portfeljsko podjetje;

– podjetje, katerega kvalificirano 
portfeljsko podjetje je hčerinsko podjetje v 
večinski lasti in jih kvalificirani sklad 
tveganega kapitala pridobi v zameno za 
lastniški instrument, ki ga izda 
kvalificirano portfeljsko podjetje; ali
(ii) enote ali delnice enega ali več drugih 
kvalificiranih skladov tveganega kapitala;

Or. en

Obrazložitev

Okolje za zbiranje sredstev evropskega trga tveganega kapitala bi bilo treba okrepiti z 
vključitvijo lastniških in navideznih lastniških instrumentov ter delnic ali enot v drugih 
evropskih skladih tveganega kapitala v kvalificirane naložbe. To priznava vedno večji pomen 
podjetniških tveganih naložb v druge evropske sklade tveganega kapitala.

Predlog spremembe 13
Predlog uredbe
Člen 3 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) „kvalificirano portfeljsko podjetje“ 
pomeni podjetje, ki v času naložbe 
kvalificiranega sklada tveganega kapitala 

(d) „kvalificirano portfeljsko podjetje“ 
pomeni podjetje, ki:
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ni uvrščeno na reguliran trg, kot je 
določeno v točki (14) člena 4(1) 
Direktive 2004/39/ES, ima manj kot 
250 zaposlenih in njegov letni promet ne 
presega 50 milijonov EUR ali pa skupna 
letna bilanca stanja ne presega 
43 milijonov EUR ter samo ni kolektivni 
naložbeni podjem;

(i) v času naložbe kvalificiranega sklada 
tveganega kapitala ni uvrščeno na 
regulirani trg v smislu točke (14) 
člena 4(1) Direktive 2004/39/ES,

(ii) je bilo ustanovljeno pred manj kot 
petimi leti,
(iii) ima manj kot 250 zaposlenih,
(iv) ima letni promet, ki ne presega 
50 milijonov EUR, ali pa skupna letna 
bilanca stanja ne presega 43 milijonov 
EUR,
(v) samo ni kolektivni naložbeni podjem,

(vi) ni ponudnik finančnih proizvodov ali 
storitev, razen evropskih skladov 
tveganega kapitala in ponudnikov 
finančne tehnologije,
(vii) ni bilo ustanovljeno v tretji državi, ki 
nima davkov ali ima samo nominalne 
davke, ki nima učinkovite izmenjave 
informacij s tujimi davčnimi organi, 
preglednosti v zakonodajnih, pravosodnih 
in upravnih določbah ali ne zahteva 
dejanske lokalne prisotnosti, ali pa se 
predstavlja kot ekstrateritorialni finančni 
center;

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je zagotoviti, da so kvalificirana portfeljska podjetja mlajša od petih let, da bi 
zmanjšali tveganje nezakonite prisvojitve licence za tvegani kapital, kot je financiranje 
zrelejših podjetij in podjetij z visoko stopnjo rasti. Poleg tega ponudnikov finančnih 
proizvodov ali storitev ta uredba ne bi smela obravnavati kot kvalificirana portfeljska 
podjeta. Ta uredba bi morala evropskim skladom tveganega kapitala preprečiti tudi naložbe v 
podjetja, ki so v davčnih oazah, da se izognejo plačevanju davkov ali da zaobidejo pravne 
zahteve.
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Predlog spremembe 14
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. ESMA razvije osnutke regulativnih 
tehničnih standardov, da določi 
opredelitve za pojma „ponudnik finančnih 
proizvodov ali storitev“ in „ponudnik 
finančne tehnologije“ iz točke (d)(vi) 
odstavka 1.
ESMA predloži te osnutke regulativnih 
tehničnih standardov Komisiji do ...*.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejetje regulativnih tehničnih 
standardov iz prvega pododstavka v 
skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) 
št. 1095/2010.
___________________
*UL vstaviti datum: šest mesecev po 
datumu začetka veljavnosti te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravitelj sklada tveganega kapitala 
zagotovi, da se pri pridobivanju sredstev, 
ki niso kvalificirane naložbe, največ 30 % 
združenih kapitalskih vložkov in 
neporabljenega kapitala na vpoklic sklada 
uporabi za pridobitev sredstev, ki niso 
kvalificirane naložbe; kratkoročni deleži v 
denarnih sredstvih in njihovih ustreznikih 
se ne upoštevajo za izračun te omejitve. 

1. Upravitelj sklada tveganega kapitala 
zagotovi, da se pri pridobivanju sredstev, 
ki niso kvalificirane naložbe, največ 30 % 
združenih kapitalskih vložkov in 
neporabljenega kapitala na vpoklic sklada 
uporabi za pridobitev sredstev, ki niso 
kvalificirane naložbe. Deleži v denarnih 
sredstvih in njihovih ustreznikih se ne 
upoštevajo za izračun te omejitve. 
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Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Odstavek 1 ne velja za naložbe 
vodstvenih delavcev upravitelja sklada 
tveganega kapitala pri vlaganju v 
kvalificirane sklade tveganega kapitala, ki 
jih upravljajo.

Or. en

Predlog spremembe 17
Predlog uredbe
Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a
Ohranjanje pravic delavcev

Upravitelji skladov tveganega kapitala 
priznajo pravice in dolžnosti zaposlitvenih 
pogodb delavcev podjetij, ki so v njihovi 
večinski lasti, v skladu z Direktivo Sveta 
2001/23/ES z dne 12. marca 2001 o 
približevanju zakonodaje držav članic v 
zvezi z ohranjanjem pravic delavcev v
primeru prenosa podjetij, obratov ali 
delov podjetij ali obratov1.
_____________
1 UL L 82, 22.3.2001, str. 16.

Or. en

Obrazložitev

Predlog uredbe bi moral zagotoviti, da bi se morale v skladu z Direktivo Sveta 2001/23/ES 
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ohranjati pravice delavcev podjetij pod neposrednim nadzorom upraviteljev evropskih 
skladov tveganega kapitala.

Predlog spremembe 18
Predlog uredbe
Člen – 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9b
Razkritje v primeru pridobitve nadzora

Za upravitelje evropskih skladov 
tveganega kapitala velja člen 28 
Direktive 2011/61/EU.

Or. en

Predlog spremembe 19
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavka 1 a in 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uporabljeni postopki vrednotenja 
zagotavljajo, da se vsaj enkrat letno 
vrednotijo sredstva in izračuna vrednost 
sredstev. Vrednotenje se izvede vedno, 
kadar kvalificiran sklad tveganega 
kapitala znatno poveča ali zmanjša 
kapital.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 23 v zvezi s pojasnitvijo postopkov 
vrednotenja, ki jih je treba uporabiti za 
zagotavljanje pravilnega vrednotenja 
sredstev evropskih skladov tveganega 
kapitala.

Or. en
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Predlog spremembe 20
Predlog uredbe
Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10a
Depozitar

1. Upravitelj za vsak evropski sklad 
tveganega kapitala, s katerim upravlja, 
zagotovi imenovanje enega depozitarja v 
skladu s členom 21 Direktive 2011/61/EU. 
Za depozitarja veljajo določbe člena 21 
Direktive 2011/61/EU.
2. Za zagotovitev dosledne uporabe tega 
člena ESMA pripravi osnutke 
regulativnih tehničnih standardov, da se 
natančno opredeli funkcija depozitarja 
evropskega sklada tveganega kapitala.
ESMA te osnutke regulativnih tehničnih 
standardov predloži Komisiji do ...*.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejetje regulativnih tehničnih 
standardov iz prvega pododstavka v 
skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) 
št. 1095/2010.
_________________
*UL vstaviti datum: šest mesecev po 
začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Imenovanje depozitarja, ki je odgovoren za zagotavljanje hrambe sredstev, spremljanje 
denarnega toka in nadzorne funkcije, je bistven element sheme varstva vlagateljev. Direktiva 
KNPVP zahteva imenovanje depozitarja za kolektivne naložbene podjeme. To načelo je bilo 
vključeno tudi v direktivo o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov. Za zagotovitev 
stalnosti okvira Skupnosti bi bilo treba imenovati tudi depozitarja za evropske sklade 
tveganega kapitala.

Predlog spremembe 21
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – točka (a a) (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) količini lastnih sredstev, ki je na voljo 
upravitelju sklada tveganega kapitala, ter 
podrobni izjavi o tem, zakaj upravitelj 
sklada tveganega kapitala ta sredstva šteje 
kot zadostna za ohranjanje ustreznih 
človeških in tehničnih virov, potrebnih za 
pravilno upravljanje kvalificiranih 
skladov tveganega kapitala;

Or. en

Predlog spremembe 22
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) opisu naložbene strategije in ciljev 
kvalificiranega sklada tveganega kapitala, 
vključno z opisom vrst kvalificiranih 
portfeljskih podjetij in drugih sredstev, v 
katere lahko vlaga kvalificirani sklad 
tveganega kapitala, tehnik, ki se lahko 
uporabljajo, ter drugih veljavnih 
naložbenih omejitev;

(b) opisu naložbene strategije in ciljev 
kvalificiranega sklada tveganega kapitala, 
vključno z opisom vrst kvalificiranih 
portfeljskih podjetij in nekvalificiranih 
naložb, ki jih lahko opravi kvalificirani 
sklad tveganega kapitala, tehnik, ki se 
lahko uporabljajo, ter drugih veljavnih 
naložbenih omejitev;

Or. en

Predlog spremembe 23
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) opisu načina izračuna prejemkov 
upravitelja sklada tveganega kapitala;

(e) opisu načina izračuna prejemkov 
članov upravnega odbora sklada 
tveganega kapitala;

Or. en
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Predlog spremembe 24
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Točka (b) smiselno velja za kvalificirane 
sklade tveganega kapitala, ki vlagajo v 
druge kvalificirane sklade tveganega 
kapitala.

Or. en

Predlog spremembe 25
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Upravitelji skladov tveganega kapitala 
organu ESMA posredujejo informacije iz 
odstavka 1 v skladu s standardizirano 
obliko. ESMA pripravi osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov, da se ta oblika 
opredeli.
ESMA predloži te osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov Komisiji do ...*.
Komisiji se podeli pooblastilo za sprejetje 
izvedbenih tehničnih standardov iz prvega 
pododstavka v skladu s členom 15 Uredbe 
(EU) št. 1095/2010.
___________
*UL vstaviti datum: šest mesecev po 
začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 26
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. ESMA osnutke izvedbenih tehničnih 
standardov predloži Komisiji do [vstaviti 
datum].

4. ESMA osnutke izvedbenih tehničnih 
standardov predloži Komisiji do ...*.

___________
*UL vstaviti datum: šest mesecev po 
začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 27
Predlog uredbe
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA vzdržuje centralno zbirko podatkov, 
ki je javno dostopna na internetu in zajema 
vse upravitelje skladov tveganega kapitala, 
ki so registrirani v Uniji v skladu s to 
uredbo.

ESMA vzdržuje centralno zbirko podatkov, 
ki je javno dostopna na internetu in zajema 
vse upravitelje skladov tveganega kapitala, 
ki so registrirani v Uniji v skladu s to 
uredbo. Centralna zbirka podatkov 
vsebuje vse informacije, ki so zahtevane v 
členu 12(1).

Or. en

Predlog spremembe 28
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi in ESMA medsebojno 
sodelujejo, kadar koli je to potrebno pri 
opravljanju njihovih dolžnosti iz te 
uredbe.

1. Pristojni organi za namene te uredbe 
sodelujejo z organom ESMA v skladu z 
Uredbo (EU) št. 1095/2010.

Or. en
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Predlog spremembe 29
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Izmenjajo si vse informacije in 
dokumente, potrebne za prepoznavanje in 
odpravo kršitev te uredbe.

2. Pristojni organi organu ESMA 
nemudoma zagotovijo vse informacije, 
potrebne za opravljanje njegovih nalog v 
skladu z Uredbo (EU) št. 1095/2010. 
ESMA in pristojni organi si izmenjajo
zlasti vse informacije in dokumente, 
potrebne za prepoznavanje in odpravo 
kršitev te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 30
Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s 
členom 2(3) ali 8(5), začne veljati le, če 
temu Evropski parlament in Svet v
dveh mesecih od uradnega obvestila, ki sta 
ga prejela v zvezi s tem aktom, ne 
nasprotujeta ali če pred iztekom 
navedenega roka Evropski parlament in
Svet oba uradno obvestita Komisijo, da ne 
nameravata nasprotovati sprejetju akta. Ta 
rok se na pobudo Evropskega parlamenta 
ali Sveta podaljša za dva meseca.

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s 
členom 2(3) ali 8(5), začne veljati le, če 
niti Evropski parlament niti Svet ne 
nasprotuje delegiranemu aktu v roku treh
mesecev od uradnega obvestila 
Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 
aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako
Evropski parlament kot Svet obvestila 
Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok 
se na pobudo Evropskega parlamenta ali 
Sveta podaljša za tri mesece.

Or. en

Obrazložitev

Odbor ECON ponavadi uporablja rok za nasprotovanje delegiranim aktom 3 plus 3 mesece.

Predlog spremembe 31
Predlog uredbe
Člen 23 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 23a
Osebje in viri organa ESMA

Organ ESMA do ...* oceni potrebe po 
osebju in sredstvih, ki izhajajo iz 
prevzema njegovih pristojnosti in 
dolžnosti v skladu s to uredbo, ter 
Evropskemu parlamentu, Svetu in 
Komisiji predloži poročilo o tem.
___________
*UL vstaviti datum: 12 mesecev po 
začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 32
Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) učinek te uredbe na trg tveganega 
kapitala ter na prispevek k vodilnemu
položaju Unije v industriji in družbene 
izzive, navedene v delih II in III Priloge I 
k Uredbi (EU) št. .../... Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne ... o okvirnem 
programu za raziskave in inovacije (2014–
2020) Obzorje 2020;

Or. en

Predlog spremembe 33
Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 – točka b (b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) učinkovitost, sorazmernost in 
uporabo upravnih ukrepov in sankcij, ki 
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jih države članice zagotovijo v skladu s to 
uredbo;

Or. en

Predlog spremembe 34
Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 – točka (bc) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bc) geografsko in sektorsko porazdelitev 
naložb, ki so jih izvedli evropski skladi 
tveganega kapitala.

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Sedanji okvir

Poslovne inovacije ustvarjajo vrednost in delovna mesta in so bistvene za zagotovitev 
socialnega in ekološkega preoblikovanja družbe. Kljub temu ima EU na tem področju stalen 
primanjkljaj. To izhaja predvsem iz dejstva, da ima EU trenutno premalo inovativnih malih in 
srednjih podjetij. 
Evropska inovativna mala in srednja podjetja še vedno težko pridobijo sredstva za začetek in 
širitev poslovanja. Banke pogosto ne želijo financirati takšnih podjetij na zgodnji stopnji, ki 
združujejo številne pomanjkljivosti, kot so visoko tveganje, majhen obseg, nepreizkušeni 
poslovni modeli in nizki donosi.  

Zato je treba zagotoviti alternativne vire financiranja inovativnih malih in srednjih podjetij. 
Pri tem lahko imajo skladi tveganega kapitala ključno vlogo pri zmanjševanju primanjkljaja 
pri financiranju inovacij pri naložbah. Ti skladi zagotavljajo dejansko lastniško ali navidezno 
lastniško financiranje za novoustanovljena in mala podjetja z zaznanim dolgoročnim 
potencialom za rast, ponavadi za financiranje njihovega zgodnjega razvoja na trgu. Skladi 
tveganega kapitala v nasprotju s skladi zasebnega kapitala, ki so osredotočeni predvsem na 
odkupe, dolgoročno vlagajo v podjetja skupaj s podjetniki.  

Vendar empirični podatki kažejo, da trg tveganega kapitala v EU v veliki meri ni dovolj razvit 
v primerjavi z ZDA. Tovrstni skladi kontinentalne Evrope so v resnici bistveno manjši kot 
skladi ZDA in vlagajo manj v manjše število podjetij, za posamezno podjetje pa namenijo 
manj denarja. Skladi iz ZDA so poleg tega bolj pripravljeni vlagati v fazi zbiranja sredstev, 
dejavnosti evropskega tveganega kapitala glede lastniškega kapitala pa so ponavadi 
osredotočene na kasnejše faze, kar je sicer varnejša izbira, vendar nudi manj možnosti za 
presežke.

Razdrobljenost trga tveganega kapitala EU je vsekakor eden glavnih vzrokov za nizko 
učinkovitost podjetij v Evropi. Industrija ni dosegla kritične mase, saj je omejena z 
delovanjem v več državah članicah z različnimi pravnimi in regulativnimi ureditvami, kar 
otežuje čezmejne naložbe. 
Poročevalec zato meni, da bi lahko ustanovitev integriranega in likvidnega trga tveganega 
kapitala v Evropi močno izboljšala učinkovitost podjetij v Evropi in ustrezno spodbudila 
razvoj mladih visokoinovativnih evropskih podjetij.   

Vsebina predloga

Poročevalec pozdravlja predlog uredbe o evropskih skladih tveganega kapitala, saj določa 
enoten sklop pravil za trženje skladov tveganega kapitala. 
Tako bo novi okvir z vzpostavitvijo zaupanja vrednega, varnega in pravno stabilnega tržnega 
okolja evropskim skladom tveganega kapitala omogočil zbiranje sredstev in prosto vlaganje v 
EU. 

Natančneje, predlog: 
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– uvaja jasno opredelitev pojma „evropski sklad tveganega kapitala“, ki vključuje 
naslednje bistvene zahteve: (i) vsaj 70 odstotkov svojih združenih kapitalskih vložkov nameni 
malim in srednjim podjetjem; (ii) sredstva, ki jih upravlja, skupaj ne presegajo praga 
500 milijonov EUR; (iii) tem malim in srednjim podjetjem zagotavlja lastniška ali navidezna 
lastniška sredstva (tj. „sveži kapital“); in (iv) ne uporablja finančnih vzvodov (tj. sklad ne 
vlaga več kapitala, kot so ga namenili vlagatelji, zato ni zadolžen). Kratkoročna posojila bi 
morala biti dovoljena samo za to, da bi lahko sklad pokril izredne potrebe po likvidnosti;  

– določa enotna pravila o kategorijah vlagateljev, ki so upravičeni do vlaganja v 
evropske sklade tveganega kapitala. Kvalificirani skladi se lahko tržijo samo vlagateljem, ki 
so v Uredbi 2004/39/ES priznani kot profesionalni vlagatelji, in nekaterim drugim 
tradicionalnim vlagateljem v tvegani kapital (kot so premožni posamezniki ali „poslovni 
angeli“); 

– vsem upraviteljem kvalificiranih skladov tveganega kapitala zagotavlja enotne zahteve 
za registracijo ter licenco za vso EU, ki bo omogočila dostop do kvalificiranih vlagateljev v 
vsej EU ter pripomogla k ustvarjanju enakih konkurenčnih pogojev za vse udeležence na trgu 
tveganega kapitala;  

– uvaja najmanjšo stopnjo preglednosti, organizacijske zahteve in zahteve glede vodenja 
poslov, ki jih mora upravitelj upoštevati; 

Stališče poročevalca

Poročevalec podpira glavne elemente predloga o tveganem kapitalu, uvaja pa več predlogov 
sprememb k predlogu uredbe.

Prvi sklop predlogov sprememb se nanaša na opredelitev pojma „kvalificirani sklad tveganega 
kapitala“ (člen 3, točka (a)). Poročevalec meni, da bi morali biti skladi tveganega kapitala 
zaprtega tipa, s čimer bi zagotovili, da njihovih delnic do njihovega prenehanja obstoja ne bi 
bilo mogoče odkupiti z denarjem ali vrednostnimi papirji. Takšna določba bi zagotovila 
zaščito evropskih skladov tveganega kapitala pred nenadnim porastom odkupov, ki bi jih 
izvedli lastniki skladov. Poročevalec meni tudi, da bi se morali evropski skladi tveganega 
kapitala nahajati v Uniji, da bi se učinkovito preprečilo ustanavljanje skladov, ki jih upravljajo 
upravitelji iz EU, v davčnih oazah za izogibanje plačevanju davkov ali za namene regulativne 
arbitraže. 

Poročevalec želi okrepiti okolje evropskih skladov tveganega kapitala za zbiranje sredstev z 
vključitvijo lastniških in navideznih lastniških instrumentov ter delnic ali enot v drugih 
evropskih skladih tveganega kapitala v kvalificirane naložbe (člen 3, točka (b)). S tem želi 
med drugim priznati vedno večji pomen podjetniških tveganih naložb v druge evropske sklade 
tveganega kapitala.

Poročevalec uvaja tudi več predlogov sprememb glede opredelitve pojma „kvalificirano 
portfeljsko podjetje“ iz uredbe o evropskih skladih tveganega kapitala (člen 3, točka (d)). Prvi 
predlog spremembe iz pojma „kvalificirano portfeljsko podjetje“ izključuje ponudnike 
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finančnih proizvodov ali storitev, z izjemo evropskih skladov tveganega kapitala in 
ponudnikov finančne tehnologije. Poročevalec predlaga tudi, da se kvalificiranim portfeljskim 
podjetjem prepove imeti sedež v davčnih oazah ali v jurisdikcijah, kjer velja davčna tajnost, 
da bi zmanjšali možnosti za davčne utaje. Tretji predlog spremembe je usmerjen k 
zagotavljanju, da so kvalificirana portfeljska podjetja mlajša od petih let, tako da bi zmanjšali 
tveganje nezakonite prisvojitve licence za tvegani kapital, kot je financiranje zrelejših podjetij 
in podjetij z visoko stopnjo rasti. 

V skladu z Direktivo Sveta 2001/23/ES poročevalec opozarja, da bi moral predlog direktive 
tudi zagotoviti, da bi se morale ohranjati pravice delavcev podjetij pod neposrednim 
nadzorom upraviteljev evropskih skladov tveganega kapitala. 

Poročevalec meni tudi, da mora upravitelj za vsak evropski sklad tveganega kapitala, ki ga 
upravlja, zagotoviti imenovanje depozitarja, odgovornega za hrambo sredstev in nadzorne 
funkcije. Takšna določba bi glede na to, da direktiva KNPVP in direktiva o upraviteljih 
alternativnih investicijskih skladov zahtevata obvezno imenovanje depozitarja za kolektivne 
naložbene podjeme in alternativne naložbene sklade, zagotovila stalnost veljavnega okvira 
Skupnosti. 


