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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska 
riskkapitalfonder
(COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0860),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0490/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktandet av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
…1,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena 
från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för rättsliga 
frågor (A7-.../2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 1
Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) I förordningen bör enhetliga regler 
fastställas för hur godkända 
riskkapitalfonder ska vara beskaffade, 
särskilt om vilka portföljföretag som dessa 
ska tillåtas investera i och om vilka 
investeringsinstrument som ska få 
användas. En tydlig avgränsning måste 
göras mellan godkända riskkapitalfonder 
och andra alternativa investeringsfonder 
som har andra, mindre specialiserade 
investeringsstrategier, exempelvis 
onoterade bolag (”private equity”).

(7) I förordningen bör enhetliga regler 
fastställas för hur godkända 
riskkapitalfonder ska vara beskaffade, 
särskilt om vilka portföljföretag som dessa 
ska tillåtas investera i och om vilka 
investeringsinstrument som ska få 
användas. En tydlig avgränsning måste 
göras mellan godkända riskkapitalfonder 
och andra alternativa investeringsfonder 
som har andra, mindre specialiserade 
investeringsstrategier, exempelvis 
onoterade bolag (”private equity”) eller 
fastighetsinvesteringar.

Or. en

Ändringsförslag 2
Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att exakt avgränsa de fondföretag 
som ska omfattas av denna förordning och 
se till att inriktas på att tillhandahålla 
kapital till små företag i dessas 
uppstartsskede, bör namnet ”Europeisk 
riskkapitalfond” begränsas till de fonder 
där minst 70 % av sammanlagt kapital och 
utfäst ej infordrat kapital investeras i 
sådana företag i form av eget kapital eller 
hybridkapital.

(8) För att exakt avgränsa de fondföretag 
som ska omfattas av denna förordning och 
se till att inriktas på att tillhandahålla 
kapital till små företag i dessas 
uppstartsskede, ska godkända 
riskkapitalfonder utgöras av de fonder där 
minst 70 % av sammanlagt kapital och 
utfäst ej infordrat kapital investeras i 
sådana företag.

Or. en
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Ändringsförslag 3
Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att ge förvaltare av 
riskkapitalfonder viss flexibilitet vid 
fondernas investeringar och 
likviditetshantering, bör
andrahandshandel tillåtas upp till ett 
tröskelvärde på högst 30 % av sammanlagt 
kapital och utfäst ej infordrat kapital.
Kortsiktiga innehav av kontanter och 
likvida tillgångar bör inte beaktas vid 
beräkningen av detta maximivärde.

(10) För att ge förvaltare av 
riskkapitalfonder viss flexibilitet vid 
fondernas investeringar och 
likviditetshantering, bör handel, 
exempelvis med aktier eller andelar i icke-
godkända portföljföretag tillåtas upp till 
ett tröskelvärde på högst 30 % av 
sammanlagt kapital och utfäst ej infordrat 
kapital. Innehav av kontanter och likvida 
tillgångar bör inte beaktas vid beräkningen 
av detta maximivärde.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Särskilda säkerhetsmekanismer bör 
fastställas, för att se till att 
riskkapitalfonder saluförs till investerare 
som har den kunskap, erfarenhet och 
kapacitet som fordras av dessa fonder och 
för att bevara investerarnas förtroende för 
och tillit till godkända riskkapitalfonder.
Därför bör sådana fonder generellt bara 
saluföras till investerare som är 
professionella kunder eller kan behandlas 
som sådana enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2004/39/EG om marknader 
för finansiella instrument och om ändring 
av rådets direktiv 85/611/EEG och 
93/6/EEG och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/12/EG samt 
upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG.  
Till denna kategori hör förvaltare av 
riskkapitalfonder som själva investerar i 

(14) Särskilda säkerhetsmekanismer bör 
fastställas, för att se till att 
riskkapitalfonder saluförs till investerare 
som har den kunskap, erfarenhet och 
kapacitet som fordras av dessa fonder och 
för att bevara investerarnas förtroende för 
och tillit till godkända riskkapitalfonder.
Därför bör sådana fonder generellt bara 
saluföras till investerare som är 
professionella kunder eller kan behandlas 
som sådana enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2004/39/EG om marknader 
för finansiella instrument och om ändring 
av rådets direktiv 85/611/EEG och 
93/6/EEG och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/12/EG samt 
upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG.  
Till denna kategori hör förvaltare av 
riskkapitalfonder som själva investerar i 
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riskkapitalfonder. För att få en tillräckligt 
bred investerarbas för investeringar i 
riskkapitalfonder är det också önskvärt att 
vissa andra investerare får tillgång till 
godkända riskkapitalfonder, exempelvis 
personer med stor nettoförmögenhet. För 
dessa andra investerare bör dock särskilda 
skyddsmekanismer fastställas, för att se till 
att godkända riskkapitalfonder bara 
saluförs till investerare med en lämplig 
profil för sådana investeringar. Sådana 
skyddsmekanismer utesluter saluföring i 
form av sparplaner.

riskkapitalfonder. För att få en tillräckligt 
bred investerarbas för investeringar i 
riskkapitalfonder är det också önskvärt att 
vissa andra investerare får tillgång till 
godkända riskkapitalfonder, exempelvis 
personer med stor nettoförmögenhet. För 
dessa andra investerare bör dock särskilda 
skyddsmekanismer fastställas, för att se till 
att godkända riskkapitalfonder bara 
saluförs till investerare med en lämplig 
profil för sådana investeringar. Sådana 
skyddsmekanismer utesluter saluföring i 
form av sparplaner. Dessutom bör 
investeringar från företagsledningen för 
förvaltare av riskkapitalfonder vara 
möjliga om de sker i den godkända 
riskkapitalfond som förvaltas. 

Or. en

Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Kommissionen bör ges befogenhet att 
anta tekniska genomförandestandarder 
genom genomförandeakter i enlighet med 
artikel 291 i EUF-fördraget och i enlighet 
med artikel 15 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av 
den 24 november 2010 om inrättande av en 
europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten), 
om ändring av beslut nr 716/2009/EG och 
om upphävande av kommissionens beslut 
2009/77/EG. Esma bör åläggas att utarbeta 
tekniska genomförandestandarder för 
format och metod i 
meddelandeförfarandet enligt artikel 15.

(29) Kommissionen bör ges befogenhet att 
anta tekniska genomförandestandarder 
genom genomförandeakter i enlighet med 
artikel 291 i EUF-fördraget och i enlighet 
med artikel 15 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av 
den 24 november 2010 om inrättande av en 
europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten), 
om ändring av beslut nr 716/2009/EG och 
om upphävande av kommissionens beslut 
2009/77/EG. Esma bör åläggas att utarbeta 
tekniska genomförandestandarder för 
format i det meddelande som avses i
denna förordning.

Or. en
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Ändringsförslag 6
Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Befogenheten att anta akter i enlighet 
med artikel 290 i EUF-fördraget bör 
delegeras till kommissionen i syfte att 
specificera förordningens krav och de 
metoder som ska användas för beräkning 
och övervakning av tröskelvärdet enligt 
denna samt specificera olika kategorier av 
sådana intressekonflikter som förvaltare av 
riskkapitalfonder måste undvika samt vilka 
åtgärder som bör vidtas i detta avseende.
Det är av särskild vikt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sina 
förberedelser, inklusive på expertnivå

(30) Befogenheten att anta akter i enlighet 
med artikel 290 i EUF-fördraget bör 
delegeras till kommissionen i syfte att 
specificera förordningens krav och de 
metoder som ska användas för beräkning 
och övervakning av tröskelvärdet enligt 
denna samt specificera olika kategorier av 
sådana intressekonflikter som förvaltare av 
riskkapitalfonder måste undvika samt vilka 
åtgärder som bör vidtas i detta avseende.
Det är av särskild vikt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sina 
förberedelser, inklusive på expertnivå. När 
kommissionen förbereder och utarbetar 
delegerade akter bör den se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 7
Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och 
rådet och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt.

utgår

Or. en

Motivering

Innehållet i skäl 31 bör flyttas till skäl 30 som sista mening eftersom det utgör en fast del av 
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standardskälet om delegerade akter.

Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32a) Det är nödvändigt att se till att 
kommissionen gör regelbundna 
utvärderingar av effektiviteten i offentliga 
program som bedrivs i unionen för att 
stödja riskkapitalmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 9
Förslag till förordning
Skäl 32b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32b) I syfte att säkerställa att 
statsstödsregler som styr 
medlemsstaternas stöd till europeiska 
riskkapitalfonder faktiskt främjar 
innovation samtidigt som det säkerställs 
rättvis konkurrens och ett nära samarbete 
mellan kommissionsledamoten med 
ansvar för forskning, innovation och 
vetenskap och kommissionsledamoten 
med ansvar för konkurrens.

Or. en

Ändringsförslag 10
Förslag till förordning
Skäl 32c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32c) Det är nödvändigt att erkänna att 
riskkapitalinvesteringar i grön teknik är 
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en av de största drivkrafterna för 
omvandlingen av unionens ekonomi, med 
tanke på målet om att göra unionen till en 
global ledare när det gäller energi och 
resurseffektivitet. Kommissionen bör 
därför, före utgången av 2012, lägga fram 
en rapport som kartlägger lämpliga 
rättsliga vägar för att skapa 
regleringsmässiga incitament för att 
attrahera riskkapital till grön teknik.

Or. en

Ändringsförslag 11
Förslag till förordning
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) godkänd riskkapitalfond: ett företag för 
kollektiva investeringar som investerar 
minst 70 % av sammanlagt kapital och 
utfäst ej infordrat kapital i tillgångar som 
utgör godkända investeringar.

(a) godkänd riskkapitalfond: ett företag för 
kollektiva investeringar med sluten 
struktur som investerar minst 70 % av 
sammanlagt kapital och utfäst ej infordrat 
kapital i tillgångar som utgör godkända 
investeringar och vars huvudkontor är 
etablerat på en medlemsstats territorium.

Or. en

Motivering

Europeiska riskkapitalfonder bör vara slutna i syfte att säkerställa att deras andelar inte kan 
lösas in mot kontanter eller värdepapper innan de avvecklas. De bör också vara etablerade i 
unionen så att man kan hindra att fonder etableras av EU-förvaltare i skatteparadis i syfte att 
undvika skatt eller bedriva regelarbitrage.

Ändringsförslag 12
Förslag till förordning
Artikel 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) godkända investeringar: egetkapital-
eller hybridkapitalinstrument som

(c) godkända investeringar: något av 
följande instrument:
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i) egetkapital- eller hybridkapitalinstrument 
som

i) emitterats av ett godkänt portföljföretag 
och som den godkända riskkapitalfonden 
direkt förvärvat av portföljföretaget, eller 
som

– emitterats av ett godkänt portföljföretag 
och som den godkända riskkapitalfonden 
direkt förvärvat av portföljföretaget, eller 
som

ii) emitterats av ett godkänt portföljföretag 
i utbyte mot egetkapitalinstrument som 
portföljföretaget emitterat, eller som

– emitterats av ett godkänt portföljföretag i 
utbyte mot egetkapitalinstrument som 
portföljföretaget emitterat, eller som

iii) emitterats av ett företag som det 
godkända portföljföretaget är ett 
majoritetsägt dotterföretag till och som den 
godkända riskkapitalfonden förvärvat i 
utbyte mot aktier som det godkända 
portföljföretaget emitterat.

– emitterats av ett företag som det 
godkända portföljföretaget är ett 
majoritetsägt dotterföretag till och som den 
godkända riskkapitalfonden förvärvat i 
utbyte mot aktier som det godkända 
portföljföretaget emitterat, eller
ii) andelar eller aktier i en eller flera 
andra godkända riskkapitalfonder.

Or. en

Motivering

Förutsättningarna för kapitalanskaffning på den europeiska riskkapitalmarknaden bör 
stärkas genom att bland godkända investeringar inkludera inte bara egetkapital- och 
hybridkapitalinstrument utan också aktier och andelar i andra europeiska riskkapitalfonder. 
Detta är ett erkännande av den ökade betydelsen av företags riskkapitalinvesteringar i andra 
europeiska riskkapitalfonder.

Ändringsförslag 13
Förslag till förordning
Artikel 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) godkänt portföljföretag: ett företag 
som, vid tidpunkten för den godkända 
riskkapitalfondens investering, inte är 
börsnoterat på en reglerad marknad enligt 
definitionen i artikel 4.1.14 i 
direktiv 2004/39/EG, som har färre än 
250 anställda, som antingen har en 
årsomsättning på högst 50 miljoner euro 
eller en balansomslutning på högst 
43 miljoner och som inte självt är ett 
företag för kollektiva investeringar.

(d) godkänt portföljföretag: ett företag 
som:
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i) inte är börsnoterat på en reglerad 
marknad i den mening som avses i artikel 
4.1.14 i direktiv 2004/39/EG vid 
tidpunkten för den godkända 
riskkapitalfondens investering,
ii) har varit etablerat i mindre än fem år, 
iii) har färre än 250 anställda,
iv) antingen har en årsomsättning på högst 
50 miljoner euro eller en balansomslutning 
på högst 43 miljoner euro,

v) inte självt är ett företag för kollektiva 
investeringar,

vi) inte är tillhandahållare av finansiella 
produkter eller tjänster, med undantag för 
”Europeiska riskkapitalfonder” och 
finansiella teknikleverantörer,
vii) inte är etablerat i ett tredjeland i vilket 
det råder skattefrihet eller bara finns 
symboliska skatter, det saknas ett effektivt 
informationsutbyte med utländska 
skattemyndigheter, transparens i 
lagstiftande, rättsliga eller administrativa 
bestämmelser eller några krav på en 
väsentlig lokal närvaro, eller som 
marknadsför sig självt som ett finansiellt 
offshore-centrum.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att säkerställa att godkända portföljföretag är mindre än fem år gamla, i syfte 
att minska risken för missbruk av riskkapitalpasset, t.ex. finansiering av mognare och starkt 
växande företag. Dessutom bör tillhandahållare av finansiella produkter eller tjänster inte 
betraktas som ”godkända portföljföretag” enligt denna förordning. Slutligen bör denna 
förordning förhindra europeiska riskkapitalfonder från att investera i företag som är 
etablerade i skatteparadis i syfte att undvika skatter eller kringgå rättsliga bestämmelser.

Ändringsförslag 14
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn som specificerar de 
definitioner av ”tillhandahållare av 
finansiella produkter eller tjänster” och 
”finansiell teknikleverantör” som avses i 
punkt 1 d vi. 
Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den …*
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta de tekniska standarder för tillsyn 
som avses i första stycket, i enlighet med 
förfarandet i artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.
___________________
* EUT, för in datum: sex månader efter 
denna förordnings ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förvaltaren av en riskkapitalfond ska 
säkerställa att tillgångar som förvärvas vid 
annat än godkända investeringar tar i 
anspråk högst 30 procent av fondens 
sammanlagda kapital och utfäst ej infordrat 
kapital. Kortsiktiga innehav i kontanter och 
andra likvida tillgångar ska inte beaktas vid 
beräkningen av denna gräns.

1. Förvaltaren av en riskkapitalfond ska 
säkerställa att tillgångar som förvärvas vid 
annat än godkända investeringar tar i 
anspråk högst 30 procent av fondens 
sammanlagda kapital och utfäst ej infordrat 
kapital. Innehav i kontanter och andra 
likvida tillgångar ska inte beaktas vid 
beräkningen av denna gräns.

Or. en
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Punkt 1 ska inte gälla investeringar 
som företagsledningen för förvaltare av 
riskkapitalfonder gör i den godkända 
riskkapitalfond som förvaltas. 

Or. en

Ändringsförslag 17
Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Skydd av arbetstagarnas rättigheter

Förvaltare av riskkapitalfonder ska 
erkänna rättigheter och skyldigheter 
enligt de anställningskontrakt som 
anställda har i de företag i vilka de är 
majoritetsägare i enlighet med rådets 
direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 
om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om skydd för arbetstagares 
rättigheter vid överlåtelse av företag, 
verksamheter eller delar av företag eller 
verksamheter1.
_____________
EGT L 82, 22.3.2001, s. 16.

Or. en

Motivering

Den föreslagna förordningen bör trygga rättigheterna för de anställda i de företag som direkt 
kontrolleras av förvaltare av europeiska riskkapitalfonder, i enlighet med rådets direktiv 
2001/23/EG. 
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Ändringsförslag 18
Förslag till förordning
Artikel 9b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9b
Information vid förvärv av kontroll

Artikel 28 i direktiv 2011/61/EU ska gälla 
för alla förvaltare av ”Europeiska 
riskkapitalfonder”.

Or. en

Ändringsförslag 19
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkterna 1a och 1b (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De värderingsförfaranden som används 
ska säkerställa att tillgångarna värderas 
och att nettotillgångsvärdet beräknas 
minst en gång om året. Värderingarna 
ska genomföras så snart den godkända 
riskkapitalfonden gör en betydande 
ökning eller minskning av kapitalet. 
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 23 för att precisera de 
värderingsförfaranden som ska användas 
för att säkerställa att europeiska 
riskkapitalfonders tillgångar är korrekt 
värderade. 

Or. en

Ändringsförslag 20
Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
Förvaringsinstitut

1. Förvaltaren ska för varje ”Europeisk 
riskkapitalfond” som denne förvaltar se 
till att ett enda förvaringsinstitut i enlighet 
med artikel 21 i direktiv 2011/61/EU 
utses.  Förvaringsinstitutet ska omfattas 
av bestämmelserna i artikel 21 i direktiv 
2011/61/EU.
2. För att säkerställa en konsekvent 
tillämpning av denna artikel ska Esma 
utarbeta förslag till tekniska standarder 
för tillsyn för att specificera funktionen 
för förvaringsinstitutet för europeiska 
riskkapitalfonder.
Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den …*
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta de tekniska standarder för tillsyn 
som avses i första stycket, i enlighet med 
förfarandet i artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.
_________________
* EUT, för in datum: sex månader efter 
denna förordnings ikraftträdande.

Or. en

Motivering

Att ett förvaringsinstitut utses som ansvarar för att förvara tillgångar, övervaka 
penningflöden och upprätthålla kontrollfunktioner är en central del av systemet för 
investerarskydd. UCITS-direktivet kräver att ett förvaringsinstitut utses för företag för 
kollektiva investeringar. Principen har också tagits med i direktivet om AIF-förvaltare. För 
att säkerställa en kontinuitet i gemenskapsramarna bör ett förvaringsinstitut också utses för 
europeiska riskkapitalfonder.

Ändringsförslag 21
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led aa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Beloppet för de egna medel som står 
till förfogande för förvaltaren av 
riskkapitalfonden, samt ett detaljerat 
uttalande om varför förvaltaren anser att 
dessa egna medel är tillräckliga för att  
hålla den personal och de tekniska 
resurser som krävs för en korrekt 
förvaltning av dess godkända 
riskkapitalfonder. 

Or. en

Ändringsförslag 22
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En beskrivning av den godkända 
riskkapitalfondens investeringsstrategi och 
mål, inklusive en beskrivning av de typer 
av godkända portföljföretag och andra 
tillgångar som riskkapitalfonden tillåts
investera i, av vilken teknik den kan 
använda och av alla eventuella 
investeringsbegränsningar.

(b) En beskrivning av den godkända 
riskkapitalfondens investeringsstrategi och 
mål, inklusive en beskrivning av de typer 
av godkända portföljföretag och icke-
godkända investeringar som 
riskkapitalfonden tillåts göra, av vilken 
teknik den kan använda och av alla 
eventuella investeringsbegränsningar.

Or. en

Ändringsförslag 23
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) En beskrivning av hur ersättningen till 
riskkapitalfondens förvaltare beräknas.

(e) En beskrivning av hur ersättningen till 
riskkapitalfondens styrelseledamöter
beräknas.

Or. en
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Ändringsförslag 24
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Led b ska gälla också gälla för godkända 
riskkapitalfonder som investerar i andra 
godkända riskkapitalfonder.

Or. en

Ändringsförslag 25
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Förvaltare av riskkapitalfonder ska 
förse Esma med den information som 
avses i punkt 1 i ett standardiserat format. 
Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för genomförande för att 
specificera detta standardiserade format.
Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för genomförande till 
kommissionen senast den …*
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta de tekniska standarder för 
genomförande som avses i första stycket, i 
enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 
nr 1095/2010.
___________
* EUT, för in datum: sex månader efter 
denna förordnings ikraftträdande.

Or. en
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Ändringsförslag 26
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska genomförandestandarder till 
kommissionen senast den [XXX].

4. Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska genomförandestandarder till 
kommissionen senast den …*

___________
* EUT, för in datum: sex månader efter 
denna förordnings ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 27
Förslag till förordning
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska på internet ha en för allmänheten 
tillgänglig central databas som förtecknar 
alla förvaltare av riskkapitalfonder som 
registrerats i unionen i enlighet med denna 
förordning.

Esma ska på internet ha en för allmänheten 
tillgänglig central databas som förtecknar 
alla förvaltare av riskkapitalfonder som 
registrerats i unionen i enlighet med denna 
förordning. Den centrala databasen ska 
innehålla all den information som krävs 
enligt artikel 12.1

Or. en

Ändringsförslag 28
Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Behöriga myndigheter och Esma ska 
vid behov samarbeta med varandra för att 
fullgöra sina respektive uppdrag enligt
denna förordning.

1. De behöriga myndigheterna ska
samarbeta med Esma vid tillämpningen av
denna förordning, i enlighet med 
förordning (EU) nr 1095/2010.

Or. en
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Ändringsförslag 29
Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De ska utbyta all information och 
dokumentation som krävs för att belägga 
och avhjälpa överträdelser av denna 
förordning.

2. De behöriga myndigheterna ska utan 
dröjsmål förse Esma med alla uppgifter 
som Esma behöver för att utföra sina 
uppgifter, i enlighet med förordning (EU) 
nr 1095/2010. I synnerhet ska Esma och 
de behöriga myndigheterna utbyta all 
information och dokumentation som krävs 
för att belägga och avhjälpa överträdelser 
av denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 30
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas i enlighet 
med artiklarna 2.3 och 8.5 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna perioden ska förlängas 
med två månader på Europaparlamentets 
eller rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas i enlighet 
med artiklarna 2.3 och 8.5 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av tre 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
tre månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. en

Motivering

ECON-utskottet använder sig i allmänhet av en tidsfrist på 3 plus 3 månader för att invända 
mot delegerade akter.
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Ändringsförslag 31
Förslag till förordning
Artikel 23a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 23a
Esmas personal och resurser

Senast den …* ska Esma bedöma 
personal- och resursbehoven till följd av 
de befogenheter och uppgifter som Esma 
får enligt denna förordning, och 
förelägga Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen en rapport.
___________
* EUT, för in datum: 12 månader efter 
det att denna förordning trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 32
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Effekterna av denna förordning på 
riskkapitalmarknaden och på bidraget till 
”EU:s industriella ledarskap” och 
”Samhälleliga utmaningar” som beskrivs 
i bilaga I, delarna II respektive III i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr …/… om inrättande 
av det särskilda programmet för 
genomförande av Horisont 2020 -
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014-2020).

Or. en
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Ändringsförslag 33
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Effektiviteten, proportionaliteten och 
tillämpningen av administrativa åtgärder 
och påföljder som medlemsstaterna 
fastställer i enlighet med denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 34
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bc) Den geografiska och sektoriella 
fördelningen av de investeringar som 
europeiska riskkapitalfonder gör.

Or. en
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MOTIVERING

Nuvarande situation

Företagens innovationer skapar inte bara värden och arbetstillfällen utan är också avgörande 
för att trygga den sociala och ekologiska omvandlingen av samhället.  EU kämpar dock mot 
ett ständigt underskott på detta område.so Det beror framför allt på att EU för närvarande har 
alltför få innovativa små och medelstora företag. 
Det är fortfarande synnerligen svårt för europeiska innovativa små och medelstora företag att 
få den finansiering som krävs för att starta sin affärsverksamhet och få den att växa. Inte minst 
är bankerna ofta motvilliga att finansiera små och medelstora företags innovativa första 
stadier som innebär ett flertal ogynnsamma faktorer såsom en hög riskprofil, småskalighet, 
oprövade affärsmodeller och låg avkastning.    

Det finns därför ett behov av att tillhandahålla alternativa finansieringskällor till innovativa 
små och medelstora företag. Riskkapitalfonder kan här spela en avgörande roll för att åtgärda 
denna finansieringstorka för innovativa investeringar. Dessa fonder erbjuder egetkapital- eller 
hybridkapitalfinansiering till uppstartsföretag som uppfattas ha en långsiktig tillväxtpotential, 
typiskt sett för att finansiera deras tidiga marknadsutveckling.   I motsats till private equity-
fonder (som framför allt fokuserar på utköp) investerar riskkapitalfonder i företag på 
långsiktig basis, tillsammans med entreprenörerna.  

Empiriska belägg visar dock att EU:s riskkapitalmarknad fortfarande är tämligen 
underutvecklad i jämförelse med den i USA. Kontinentaleuropas riskkapitalfonder är också 
betydligt mindre än amerikanska fonder och gör färre investeringar i färre företag med mindre 
pengar per företag.   Medan de amerikanska motsvarigheterna visar större vilja att investera i 
investeringar på såddstadiet brukar europeiska riskkapitalverksamhet dessutom fokusera på 
senare stadier, vilket visserligen är en säkrare lösning men som ger mindre utrymme för 
övergenomsnittliga resultat.

Fragmenteringen på EU:s riskkapitalmarknad är säkerligen en av huvudorsakerna till de klena 
riskkapitalresultaten i Europa. Branschen har i själva verket inte nått den kritiska massan 
eftersom den måste verka i ett antal medlemsstater med olika rättsliga och tillsynsmässiga 
system, vilket försvårar  gränsöverskridande investeringar. 
Föredraganden anser därför att inrättandet av en integrerad och flexibel riskkapitalmarknad i 
Europa på ett avgörande sätt skulle kunna förbättra riskkapitalresultaten i Europa och därmed 
främja utvecklingen av unga höginnovativa europeiska företag.    

Förslagets innehåll

Föredraganden välkomnar förslaget till en förordning om europeiska riskkapitalfonder 
eftersom man med detta skapar ett enhetligt regelverk för saluföring av riskkapitalfonder, 
På så sätt gör det nya regelverket det möjligt för Europeiska riskkapitalfonder att anskaffa 
kapital och investera fritt inom EU genom en tillförlitlig, säker och juridiskt stabil miljö för 
saluföring av Europeiska riskkapitalfonder. 
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Mer konkret: 

– I förslaget införs en klar definition av en ”Europeisk riskkapitalfond” med följande 
grundläggande krav: i)  70 procent av dess sammanlagda kapitaltillskott går till små och 
medelstora företag, ii) den förvaltar tillgångar som totalt sett inte överstiger tröskelvärdet 500 
miljoner EUR, iii) den tillhandahåller finansiering i form av eget kapital eller hybridkapital i 
dessa små och medelstora företag (d.v.s. "färskt kapital"), och iv) den använder sig inte av 
belåning (dvs. fonden investerar inte mer kapital än det som investerare tillskjutit och den är 
därmed inte skuldsatt). Kortfristig upplåning bör endast tillåtas för att fonden ska kunna täcka 
extraordinära likviditetsbehov.  

– Förslaget innehåller också enhetliga regler för de investerarkategorier som tillåts 
investera i ”Europeiska riskkapitalfonder”. Dessa tillåtna fonder får endast marknadsföras till 
investerare som erkänns som yrkesmässiga investerare i direktiv 2004/39/EG och vissa andra 
traditionella riskkapitalister (såsom förmögna privatpersoner (HNWI, dollarmiljonär) eller 
affärsänglar). 

– Förslaget underkaster alla förvaltare av godkända riskkapitalfonder enhetliga register 
för registrering samt ett EU-omfattande marknadsföringspass som kommer ge tillträde till 
tillåtna investerare runt om i EU och bidra till att skapa lika spelregler för alla deltagare på 
riskkapitalmarknaden.  

– Förslaget inför minimiregler för transparens, organisation och affärsmetoder som 
måste uppfyllas av alla förvaltare. 

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden stöder huvudaspekterna av förslaget om riskkapitalfonder men föredraganden 
inför ändå några ändringsförslag till förordningen.

En första uppsättning ändringsförslag gäller definitionen av ”godkända riskkapitalfonder” 
(artikel 3 a). Föredraganden anser att riskkapitalfonder bör vara slutna i syfte att säkerställa att 
deras andelar inte kan lösas in mot kontanter eller värdepapper innan de avvecklas. Sådana 
bestämmelser skulle säkerställa att europeiska riskkapitalfonder skyddas mot plötsliga 
anstormningar av inlösningskrav från fondandelsägarna.  Föredraganden anser dessutom att 
europeiska riskkapitalfonder bör ha sin hemvist i unionen så att man kan hindra att fonder 
etableras av EU-förvaltare i skatteparadis i syfte att undvika skatt eller bedriva regelarbitrage. 

Europaparlamentet avser att stärka riskkapitalfondernas kapitalanskaffningsförutsättningar 
genom att införa ”godkända investeringar" inte bara i egetkapital- och 
hybridkapitalinstrument utan också aktier eller andelar i andra europeiska riskkapitalfonder 
(artikel 3 b). Med detta avser föredraganden också att erkänna den ökande betydelsen av 
företags riskkapitalinvesteringar i andra europeiska riskkapitalfonder.

Föredraganden inför också några ändringsförslag till definitionen av ett godkänt 
portföljföretag enligt förordningen om Europeiska riskkapitalfonder.  Ett första 
ändringsförslag syftar till att från "godkända portföljföretag" utesluta alla tillhandahållare av 
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finansiella produkter eller tjänster, med undantag för europeiska riskkapitalfonder och 
finansiella teknikleverantörer. Föredraganden föreslår också att lokaliseringen av ett  
"godkänd portföljföretag" i skatteparadis eller jurisdiktioner med sekretess förbjuds, i syfte att 
minska möjligheterna till skatteflykt. Ett tredje ändringsförslag syftar till att säkerställa att 
godkända portföljföretag är mindre än fem år, i syfte att minska risken för missbruk av 
riskkapitalpasset, t.ex. finansiering av mognare och starkt växande företag. 

I enlighet med rådets direktiv 2001/23/EG påminner föredraganden om att det föreslagna 
direktivet också ska trygga rättigheterna för de anställda i de företag som kontrolleras av 
förvaltare av europeiska riskkapitalfonder. 

Slutligen anser föredraganden att förvaltaren för varje europeisk riskkapitalfond denne 
förvaltar ska se till att ett enda förvaringsinstitut – med ansvar för förvaring av tillgångar och 
översyn av funktioner – utses. En sådan bestämmelse skulle säkerställa kontinuiteten av den 
existerande gemenskapsramen, med tanke på att både UCITS- och AIF-direktiven kräver att 
ett förvaringsinstitut alltid utses för företag för kollektiva investeringar och alternativa 
investeringsfonder. 


