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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

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

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

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

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

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista 
yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista
(COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0862),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0489/2011),

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

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

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

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

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

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

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

Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Tämä asetus on osa 
yhteiskunnallisen yrittäjyyden aloitetta 
koskevaa kehystä, jonka komissio esitteli 
25 päivänä lokakuuta 2011 antamassaan 
tiedonannossa "Sosiaalisen yrittäjyyden 

                                               
1 EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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aloite – Suotuisan toimintaympäristön 
luominen sosiaalisen talouden ja 
innovoinnin keskiöön kuuluville 
sosiaalisille yrityksille"1.
___________
1 COM(2011)0682.

Or. fr

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Tämän asetuksen tarkoituksena ei 
ole vaikuttaa nykyisiin kansallisiin 
säännöksiin, jotka mahdollistavat 
yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen 
sijoittamisen, vaan täydentää niitä 
unionin tasolla.

Or. fr

Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Yhteiskunnallisten yritysten erityiset 
rahoitustarpeet huomioon ottaen on syytä 
saada aikaan selvä käsitys siitä, millaisia 
instrumentteja eurooppalaisen 
yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen 
erikoistunut rahaston olisi käytettävä 
tällaiseen rahoitukseen. Tästä syystä 
asetuksessa olisi määriteltävä yhtenäiset 
säännöt eurooppalaiselle 
yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen 
erikoistuneelle rahastolle mahdollisista 
sijoitusinstrumenteista, kuten oman 
pääoman ehtoisista instrumenteista, 

(9) Yhteiskunnallisten yritysten erityiset 
rahoitustarpeet huomioon ottaen on syytä 
saada aikaan selvä käsitys siitä, millaisia 
instrumentteja eurooppalaisen 
yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen 
erikoistunut rahaston olisi käytettävä 
tällaiseen rahoitukseen. Tästä syystä 
asetuksessa olisi määriteltävä yhtenäiset 
säännöt eurooppalaiselle 
yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen 
erikoistuneelle rahastolle mahdollisista 
sijoitusinstrumenteista, kuten oman 
pääoman ehtoisista instrumenteista, 
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velkainstrumenteista, sijoituksista muihin 
eurooppalaisiin yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen erikoistuneisiin rahastoihin 
sekä lyhyistä ja keskipitkistä lainoista.

velkainstrumenteista omat vekselit ja 
sijoitustodistukset mukaan luettuina, 
sijoituksista muihin eurooppalaisiin 
yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen 
erikoistuneisiin rahastoihin sekä lyhyistä ja 
keskipitkistä lainoista.

Or. fr

Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Tässä asetuksessa säädettyjen 
yhdenmukaisten vaatimusten tehokkaan 
valvonnan varmistamiseksi 
kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen olisi valvottava, että 
eurooppalaisen yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja 
noudattaa tässä asetuksessa säädettyjä 
yhdenmukaisia vaatimuksia. Tätä varten 
sellaisen eurooppalaisen yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston 
hoitajan, joka haluaa markkinoida 
rahastojaan eurooppalaisen 
yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen 
erikoistuneen rahaston nimellä, olisi 
ilmoitettava aikomuksestaan 
kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle 
viranomaiselle. Toimivaltaisen 
viranomaisen olisi rekisteröitävä rahaston 
hoitaja, jos kaikki tarvittavat tiedot on 
toimitettu ja jos tämän asetuksen 
vaatimusten noudattamista varten 
tarvittavat järjestelyt ovat käytössä. 
Rekisteröinnin olisi oltava voimassa koko 
unionin alueella.

(21) Tässä asetuksessa säädettyjen 
yhdenmukaisten vaatimusten tehokkaan 
valvonnan varmistamiseksi 
kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen olisi valvottava, että 
eurooppalaisen yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja 
noudattaa tässä asetuksessa säädettyjä 
yhdenmukaisia vaatimuksia. Tätä varten 
sellaisen eurooppalaisen yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston 
hoitajan, joka haluaa markkinoida 
rahastojaan eurooppalaisen 
yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen 
erikoistuneen rahaston nimellä, olisi 
ilmoitettava aikomuksestaan 
kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle 
viranomaiselle. Toimivaltaisen 
viranomaisen olisi myönnettävä rahaston 
hoitajalle toimilupa, jos kaikki tarvittavat 
tiedot on toimitettu ja jos tämän asetuksen 
vaatimusten noudattamista varten 
tarvittavat järjestelyt ovat käytössä. 
Toimiluvan olisi oltava voimassa koko 
unionin alueella.

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia, 
lukuun ottamatta direktiiviin 2011/61/EU 
liittyviä säännöksiä.)
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Or. fr

Perustelu

Muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Käsitteet "rekisteröidä" ja "rekisteröinti" korvataan 
käsitteillä "myöntää toimilupa" ja "toimilupa" koko tekstissä, lukuun ottamatta direktiiviin 
2011/61/EU liittyviä säännöksiä.

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) EAMV:n ja jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
järjestettävä tiedotuskampanjoita 
eurooppalaisista yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista 
sijoittajille, sijoitusrahastojen hoitajille ja 
yrityksille.

Or. fr

Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Komissiolle olisi annettava valtuudet
hyväksyä teknisiä 
täytäntöönpanostandardeja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
291 artiklan sekä Euroopan 
valvontaviranomaisen (Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen) 
perustamisesta ja päätöksen 716/2009/EY 
sekä komission päätöksen 2009/77/EY 
kumoamisesta 24 päivänä marraskuuta 
2010 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 
15 artiklan mukaisesti. EAMV:lle olisi 
annettava tehtäväksi laatia tekniset 
täytäntöönpanostandardit 16 artiklassa 

(30) Komissiolle olisi siirrettävä valta
hyväksyä teknisiä 
täytäntöönpanostandardeja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
291 artiklan sekä Euroopan 
valvontaviranomaisen (Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen) 
perustamisesta ja päätöksen 716/2009/EY 
sekä komission päätöksen 2009/77/EY 
kumoamisesta 24 päivänä marraskuuta 
2010 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 
15 artiklan mukaisesti. EAMV:lle olisi 
annettava tehtäväksi laatia tekniset 
täytäntöönpanostandardit 16 artiklassa 
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mainitun ilmoitusmenettelyn muotoa ja 
menetelmiä varten.

mainitun ilmoituksen muotoa varten.

Or. fr

Perustelu

Tekninen mukauttaminen: tarkistusta mukautetaan teknisiä standardeja koskeviin 
säännöksiin.

Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Tässä asetuksessa säädettyjen 
vaatimusten täsmentämistä varten 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklassa tarkoitettuja 
säännöksiä, jotka koskevat tässä 
asetuksessa mainitun kynnysarvon 
laskemisessa ja seurannassa käytettävien 
menetelmien täsmentämistä, vaatimukset 
täyttävien salkkuyritysten tavoitteena 
olevien yhteiskunnallisten vaikutusten 
mittausmenetelmien yksityiskohtia, 
avoimuutta koskevien vaatimusten
yksityiskohtia sekä sen määrittämistä, 
millaisia eturistiriitoja eurooppalaisten 
yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen 
erikoistuneiden rahastojen hoitajien on 
vältettävä ja mihin toimiin niiden on tämän 
vuoksi ryhdyttävä. Erityisen tärkeää on, 
että komissio huolehtii valmistelutyönsä 
yhteydessä asianmukaisista 
kuulemismenettelyistä myös 
asiantuntijatasolla. Työssä olisi otettava
huomioon myös itsesääntelyä koskevat 
aloitteet sekä käytännesäännöt.

(31) Tässä asetuksessa säädettyjen 
vaatimusten täsmentämistä varten 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklassa tarkoitettuja 
säännöksiä, jotka koskevat tässä 
asetuksessa mainitun kynnysarvon 
laskemisessa ja seurannassa käytettävien 
menetelmien täsmentämistä, vaatimukset 
täyttävien salkkuyritysten tavoitteena 
olevien yhteiskunnallisten vaikutusten 
mittausmenetelmien yksityiskohtia, 
sellaisia tuotteita tai palveluja sekä 
tuotteiden tai palveluiden 
tuotantomenetelmiä, jotka ovat 
yhteiskunnalliseen tavoitteeseen 
soveltuvia, sekä tilanteita, joissa voittoja 
voidaan jakaa omistajille ja sijoittajille, 
sijoittajille annettavien tietojen sisältöä ja
yksityiskohtia sekä sen määrittämistä, 
millaisia eturistiriitoja eurooppalaisten 
yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen 
erikoistuneiden rahastojen hoitajien on 
vältettävä ja mihin toimiin niiden on tämän 
vuoksi ryhdyttävä. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla, ja ottaa huomioon 
itsesääntelyä koskevat aloitteet sekä 
käytännesäännöt. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
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laatiessaan varmistettava, että 
asianomaiset asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Tekninen mukauttaminen, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa tekstiä delegoituja 
säädöksiä koskevien vakiomuotoilujen kanssa.

Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tekninen mukauttaminen. Säännökset sisältyvät edeltävään johdanto-osan kappaleeseen.

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 a) Tämä asetus ei sisällä 
jäsenvaltioiden nykyisten 
yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen 
kannustavien verotussäännösten 
lähentämistä. Näiden säännösten on 
oltava unionin oikeuden, varsinkin 
syrjimättömyysperiaatteen, mukaisia. 
Komissio tarkastelee viimeistään tätä 
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asetusta tarkistaessaan mahdollisuutta 
sisällyttää tähän asetukseen verotusta 
koskeva unionin säännös, jonka 
tarkoituksena on kannustaa 
yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen.

Or. fr

Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’eurooppalaisella yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen erikoistuneella rahastolla’ 
tarkoitetaan yhteissijoitusyritystä, joka 
sijoittaa ainakin 70 prosenttia 
yhteenlasketuista pääomasijoituksistaan ja 
maksamattomista pääomasitoumuksistaan
vaatimukset täyttäviin sijoituskohteisiin; 

a) 'eurooppalaisella yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen erikoistuneella rahastolla' 
tarkoitetaan yhteissijoitusyritystä, joka 
sijoittaa ainakin 70 prosenttia 
yhteenlasketuista pääomasijoituksistaan 
vaatimukset täyttäviin sijoituskohteisiin;

Or. fr

Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) arvopaperistetut ja 
arvopaperistamattomat velkainstrumentit, 
jotka on laskenut liikkeelle vaatimukset 
täyttävä salkkuyritys;

ii) arvopaperistetut ja 
arvopaperistamattomat velkainstrumentit, 
jotka on laskenut liikkeelle vaatimukset 
täyttävä salkkuyritys, omat vekselit ja 
sijoitustodistukset mukaan luettuina;

Or. fr

Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

d) ’vaatimukset täyttävällä 
salkkuyrityksellä’ tarkoitetaan yritystä, 
joka ei eurooppalaisen yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston siihen 
tekemän sijoituksen hetkellä ole listautunut 
säännellyillä markkinoilla direktiivin 
2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 
14 alakohdassa määritellyllä tavalla, jonka 
vuosiliikevaihto on alle 50 miljoonaa 
euroa tai tase alle 43 miljoonaa euroa, 
joka ei itse ole yhteissijoitusyritys ja jonka

d) ’vaatimukset täyttävällä 
salkkuyrityksellä’ tarkoitetaan yritystä, 
jonka päätoimipaikka on unionissa ja 
joka ei eurooppalaisen yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston siihen 
tekemän sijoituksen hetkellä ole listautunut 
säännellyillä markkinoilla direktiivin 
2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 
14 alakohdassa määritellyllä tavalla, joka 
ei itse ole yhteissijoitusyritys ja jonka

Or. fr

Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta – i alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– yritys käyttää sellaista tuotteiden tai 
palveluiden tuotantomenetelmää, joka on 
sen yhteiskunnalliseen tavoitteeseen 
soveltuva;

– yritys käyttää sellaista tuotteiden tai 
palveluiden tuotantomenetelmää, joka on 
sen yhteen tai useampaan
yhteiskunnalliseen tavoitteeseen soveltuva;

Or. fr

Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) voittoja käytetään yrityksen 
päätavoitteeseen pyrkimiseen voittojen 
jakamisen sijasta ja jolla on käytössä 
ennalta määritellyt menettelyt ja säännöt 
sellaisia tilanteita varten, joissa voittoja 
jaetaan osakkaille ja omistajille;

ii) voittoja käytetään ensisijaisesti
yrityksen yhteen tai useampaan 
yhteiskunnalliseen tavoitteeseen
pyrkimiseen voittojen jakamisen sijasta ja 
jolla on käytössä ennalta määritellyt
menettelyt ja säännöt sellaisia 
lähtökohtaisesti poikkeuksellisia tilanteita
varten, joissa voittojen jakaminen 
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osakkaille ja omistajille on mahdollista; 
säännöissä on tarkennettava, että 
voittojen jakaminen ei saa vaarantaa 
yrityksen yhden tai useamman 
yhteiskunnallisen tavoitteen 
saavuttamista;

Or. fr

Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) ’eurooppalaisen yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston 
hoitajalla’ tarkoitetaan oikeushenkilöä, 
jonka säännöllisenä liiketoimena on 
ainakin yhden eurooppalaisen 
yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen 
erikoistuneen rahaston hoitaminen;

h) ’eurooppalaisen yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston 
hoitajalla’ tarkoitetaan oikeushenkilöä, 
jonka säännöllisenä liiketoimena on 
ainakin yhden eurooppalaisen 
yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen 
erikoistuneen rahaston hoitaminen;
eurooppalainen yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen erikoistunut rahasto voi 
toimia itse rahaston hoitajana, jolloin 
sillä on oltava siihen toimilupa, jos 
rahaston oikeudellinen muoto 
mahdollistaa sisäisen hoitamisen ja jos 
sen hallintoelin päättää olla nimeämättä 
ulkopuolista hoitajaa;

Or. fr

Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Eurooppalaisen yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston 
hoitajan on varmistettava, että muita kuin 
vaatimukset täyttäviä sijoituskohteita 
hankittaessa enintään 30 prosenttia 

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

eurooppalaisen yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston 
yhteenlasketuista pääomasijoituksista 
käytetään muiden kuin vaatimukset 
täyttävien sijoitusten hankintaan; tätä rajaa 
laskettaessa ei kuitenkaan oteta huomioon 
lyhytaikaisia käteisvaroja.

Or. fr

Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Eurooppalaisen yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja 
ei saa ottaa luottoa, laskea liikkeeseen 
velkaobligaatioita tai antaa takuita 
eurooppalaisen yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston 
tasolla, eikä eurooppalaisen 
yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen 
erikoistuneen rahaston tasolla käyttää 
mitään menetelmää, jolla rahaston riskiä 
lisätään joko ottamalla lainaksi rahaa tai 
arvopapereita, rahoitusjohdannaisia 
käyttämällä tai millään muulla tavalla.

2. Eurooppalaisen yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja 
ei saa ottaa luottoa, laskea liikkeeseen 
velkaobligaatioita eikä eurooppalaisen 
yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen 
erikoistuneen rahaston tasolla käyttää 
mitään menetelmää, jolla rahaston riskiä 
lisätään joko ottamalla lainaksi rahaa tai 
arvopapereita, rahoitusjohdannaisia 
käyttämällä tai millään muulla tavalla.

Or. fr

Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisten yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen 
hoitajat saavat markkinoida 
hallinnoimiensa eurooppalaisten 
yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen 

Eurooppalaisten yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen 
hoitajat saavat markkinoida 
hallinnoimiensa eurooppalaisten 
yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen 
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erikoistuneiden rahastojen osakkeita ja 
osuuksia ainoastaan sellaisille sijoittajille, 
joiden katsotaan olevan ammattimaisia 
asiakkaita direktiivin 2004/39/EY liitteessä 
II olevan I jakson mukaisesti tai joita 
voidaan pyynnöstä pitää sellaisina 
direktiivin 2004/39/EY liitteessä II olevan 
II jakson mukaisesti, tai muille sijoittajille, 
jos

erikoistuneiden rahastojen osakkeita ja 
osuuksia ainoastaan sellaisille sijoittajille, 
joiden katsotaan olevan ammattimaisia 
asiakkaita direktiivin 2004/39/EY 
liitteessä II olevan I jakson mukaisesti tai 
joita voidaan pyynnöstä pitää sellaisina 
direktiivin 2004/39/EY liitteessä II olevan 
II jakson mukaisesti, tai muille sijoittajille, 
jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Or. fr

Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) käytettävä asianmukaisia toimia ja 
menettelyitä estääkseen väärinkäytökset, 
joiden voidaan kohtuudella odottaa 
vaikuttavan sijoittajien sekä vaatimukset 
täyttävien salkkuyritysten etuihin;

b) käytettävä asianmukaisia toimia ja 
menettelyitä estääkseen väärinkäytökset, 
jotka vaikuttaisivat sijoittajien sekä 
vaatimukset täyttävien salkkuyritysten 
etuihin, mukaan luettuina etenkin 
säännöt, jotka koskevat yrityksen 
työntekijöiden henkilökohtaisia 
transaktioita tai osallistumista sijoituksiin 
tai niiden hallinnointia tarkoituksenaan 
sijoittaa omaan lukuunsa ja joilla 
varmistetaan vähintään, että kaikkien 
eurooppalaisten yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen 
transaktioiden alkuperä, osapuolet, 
luonne ja toteuttamisajankohta ja -paikka 
voidaan todentaa ja että eurooppalaisen 
yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen 
erikoistuneen rahaston hoitajan 
hallinnoimat varat sijoitetaan rahaston 
sääntöjen tai perustamisasiakirjojen sekä 
voimassa olevan lainsäädännön 
mukaisesti;

Or. fr
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Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisten yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen 
hoitajilla on aina oltava käytössään 
riittävästi omia varoja sekä eurooppalaisen 
yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen 
erikoistuneen rahaston asianmukaisen 
hallinnoinnin kannalta riittävät tekniset ja 
henkilöstöresurssit.

Eurooppalaisten yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen 
hoitajilla on aina oltava käytössään 
riittävästi omia varoja ja vähintään 
neljännes määrästä, joka vastaa 
rahastojen edeltävän vuoden kiinteitä 
yleiskustannuksia.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
mukauttaa tätä vaatimusta, jos 
eurooppalaisen yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston 
toiminta muuttuu merkittävästi edelliseen 
vuoteen verrattuna.
Kun eurooppalainen yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen erikoistunut rahasto on 
harjoittanut toimintaansa vähemmän 
kuin vuoden ajan, toiminnan aloituspäivä 
mukaan luettuna, omia varoja koskeva 
vaatimus on yhtä suuri kuin neljännes 
sen toimintasuunnitelman mukaisista 
kiinteistä yleiskustannuksista, jolleivät 
toimivaltaiset viranomaiset vaadi kyseisen 
suunnitelman mukauttamista.
Eurooppalaisten yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen 
hoitajilla on oltava käytössään
eurooppalaisen yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston 
asianmukaisen hallinnoinnin kannalta 
riittävät tekniset ja henkilöstöresurssit.

Or. fr

Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) myönteiset yhteiskunnalliset 
vaikutukset, joihin eurooppalaisen 
yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen 
erikoistuneen rahaston sijoituspolitiikalla 
tähdätään, sekä mahdollisuuksien mukaan 
ennusteita näistä tuloksista sekä tietoa 
aiemmista tällä alueella saavutetuista 
tuloksista;

c) myönteiset yhteiskunnalliset 
vaikutukset, joihin eurooppalaisen 
yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen 
erikoistuneen rahaston sijoituspolitiikalla 
tähdätään, mahdollisuuksien mukaan 
objektiivisesti mitattavissa olevien 
suoritusindikaattoreiden avulla, mukaan 
luettuina mahdollisuuksien mukaan 
ennusteita näistä tuloksista sekä tietoa 
aiemmista tällä alueella saavutetuista 
tuloksista;

Or. fr

Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) kuvaus siitä, miten eurooppalaisen 
yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen 
erikoistuneen rahaston hoitajan saama 
korvaus lasketaan;

i) kuvaus siitä, miten eurooppalaisen 
yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen 
erikoistuneen rahaston hoitajan ja sen 
sijoittajien saama korvaus lasketaan;

Or. fr

Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla
1. Eurooppalaisen yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston 
hoitajan on varmistettava kunkin 
hoitamansa eurooppalaisen 
yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen 
erikoistuneen rahaston osalta, että sille 
nimetään yksi säilytysyhteisö tämän 
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artiklan mukaisesti.
2. Säilytysyhteisön on oltava jokin 
direktiivin 2011/61/EU 21 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetuista yhteisöistä.
3. Säilytysyhteisön tehtävänä on säilyttää 
rahastoyhtiön varoja ja valvoa sen 
toimintaa.

Or. fr

Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) markkinoida olemassa olevaa 
eurooppalaista yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen erikoistunutta rahastoa 
jäsenvaltiossa, jota ei ole mainittu
14 artiklan 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetussa luettelossa.

b) markkinoida eurooppalaista 
yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen 
erikoistunutta rahastoa, jonka 14 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja tietoja on 
muutettu.

Or. fr

Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. EAMV toimittaa nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään kuuden 
kuukauden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. fr

Perustelu

Tekninen mukauttaminen: päivämäärä on määriteltävä.
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Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV ylläpitää internetissä julkisesti 
saatavana olevaa keskitettyä tietokantaa, 
jossa luetellaan kaikki tämän asetuksen 
mukaisesti unionin alueella rekisteröidyt 
eurooppalaisten yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen 
hoitajat.

1. EAMV ylläpitää internetissä julkisesti 
saatavana olevaa keskitettyä tietokantaa, 
jossa luetellaan kaikki tämän asetuksen 
mukaisesti unionin alueella rekisteröidyt 
eurooppalaisten yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen 
hoitajat. 

2. EAMV ja jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset järjestävät 
tiedotuskampanjoita eurooppalaisista 
yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen 
erikoistuneista rahastoista sijoittajille, 
sijoitusrahastojen hoitajille ja yrityksille.

Or. fr

Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Tekninen mukauttaminen: on syytä viitata EAMV:n perustamisesta annettuun asetukseen 
(EU) N:o 1095/2010.

Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Tekninen mukauttaminen, jonka tarkoituksena on soveltaa EAMV:hen liittyviä tavanomaisia 
säännöksiä.

Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vaatimukset täyttävien salkkuyritysten 
tunnistamiskriteerien käytännön 
soveltaminen sekä tämän vaikutus 
yhteiskunnallisten yritysten kehittymiseen 
eri puolilla unionia;

c) vaatimukset täyttävien salkkuyritysten 
tunnistamiskriteerien käytännön 
soveltaminen, tämän vaikutus 
yhteiskunnallisten yritysten kehittymiseen 
eri puolilla unionia sekä mahdollisuus 
ottaa käyttöön unionin tason merkki 
yhteiskunnallisia yrityksiä varten;

Or. fr

Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) EAMV:n toteuttama arviointi ja 
analyysi eurooppalaisten 
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yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen 
erikoistuneiden rahastojen hoitajien 
täytäntöönpanemista menettelyistä, jotta 
voidaan arvioida 9 artiklassa tarkoitettuja 
vaatimukset täyttävien salkkuyritysten 
myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia;

Or. fr

Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tämän asetuksen soveltamisala, mukaan 
lukien 500 miljoonan euron kynnysarvo.

d) tämän asetuksen soveltamisala, mukaan 
lukien mahdollisuus muuttaa 2 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettua kynnysarvoa ja 
mahdollisuus antaa tämän kynnysarvon 
ylittävien rahastojen käyttää 
eurooppalaisia yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja 
varten luotua merkkiä;

Or. fr

Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) mahdollisuus laajentaa 
eurooppalaisten yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen 
markkinointia sijoittajiin, joiden ei 
katsota olevan 6 artiklassa tarkoitettuja 
ammattimaisia asiakkaita ja jotka aikovat 
sijoittaa alle 100 000 euroa, sekä 
ylimääräisten suojatoimien laatiminen 
tällaisia sijoittajia varten soveltamisalan 
laajentamisen tukemiseksi;

Or. fr
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Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) mahdollisuus sisällyttää tähän 
asetukseen verotusta koskeva unionin 
säännös, jonka tarkoituksena on 
kannustaa yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen.

Or. fr

Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
25 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

25 a artikla
EAMV arvioi viimeistään vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta 
tämän asetuksen mukaisten valtuuksiensa 
ja tehtäviensä vastaanottamisesta 
aiheutuvat henkilöstö- ja 
resurssitarpeensa ja toimittaa 
kertomuksen Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

Or. fr

Perustelu

Tekninen mukauttaminen, jonka tarkoituksena on antaa EAMV:lle tarvittaessa mahdollisuus 
mukauttaa välineitään uusiin vastuualueisiinsa.
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PERUSTELUT

Yhteiskunnalliset yritykset ovat yrityksiä, joiden päätarkoituksena ei ole tuottaa voittoa vaan 
saada aikaan myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia, kuten muita heikommassa asemassa 
olevien tai syrjäytyneiden henkilöiden integraatio. Yrityksillä on todellinen sosiaalinen 
tehtävä, ja niitä rahoitetaan nykyään pääasiassa avustuksilla. Näin ollen ne eivät voi kevyin 
mielin odottaa kestävää ja innovointia edistävää kasvua etenkään nykyisten 
budjettileikkausten aikana. 

Yhteiskunnalliset yritykset tarvitsevat muita rahoituslähteitä, jotka voivat auttaa niitä 
toteuttamaan tehtäväänsä ja tukemaan siten vahvempaa sosiaalista markkinataloutta. Tähän 
pyritään nykyisellä asetusehdotuksella, jonka tarkoituksena on luoda EU:n laajuinen passi 
"eurooppalaisille yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneille rahastoille". 

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden piiriin kuuluu komission antamien tietojen mukaan jo 
10 prosenttia EU:n yrityksistä eli 11 miljoonaa työntekijää. Yhteiskunnallisesti vastuullisen 
sijoittamisen markkinat kasvavat nopeasti ja toimivat jo aktiivisesti joissakin jäsenvaltioissa. 
Markkinat ovat kuitenkin hajanaiset. 

Tässä asetuksessa luodaan eurooppalaisia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita 
rahastoja varten merkki, joka sisältää yhdenmukaiset vaatimukset merkkiä käyttäville 
rahaston hoitajille. Asetuksen tarkoituksena on siten auttaa sijoittajia, jotka tahtovat sijoittaa 
yhteiskunnallisesti vastuullisesti, ja yhteiskunnallisia yrityksiä, jotka tarvitsevat uusia 
rahoituslähteitä. 

Esittelijä pitää myönteisenä komission poliittista tahtoa ja komission ehdottaman tekstin 
melko hyvää tasapainoa. Esittelijä ei halua muuttaa ehdotusta perinpohjaisesti vaan 
pikemminkin selventää ja vahvistaa sitä. 

Kyseessä on ensimmäinen välitavoite, joka kuuluu yhteiskunnallisen yrittäjyyden tukemista 
koskevaan eurooppalaiseen strategiaan. Asetuksen tarkoituksena ei ole asettaa kyseenalaiseksi 
jäsenvaltioissa jo sovellettavia välineitä vaan täydentää niitä, jotta voidaan parantaa Euroopan 
yhteiskunnallisesti vastuullisen sijoittamisen markkinoita. Näin ollen yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja varten luotavan merkin on oltava sijoittajien kannalta 
houkutteleva väline ja edistettävä turvallisuutta. Tämä onkin ollut esittelijän painopistealue ja 
mietinnön laatimisen lähtökohta. 

Tiedottaminen

Esittelijä katsoo, että välineen menestymisen takaamiseksi tämän asetuksen voimaantulosta 
on tiedotettava laajasti sijoittajille, rahastojen hoitajille ja yrityksille, jotka voivat hyötyä siitä. 
Tämä tehtävä kuuluu EAMV:lle ja jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille. 

Turvallisuus 
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Esittelijä pitää tarpeellisena, että turvallisuutta ja avoimuutta vahvistetaan tiukennettujen 
vaatimusten avulla seuraavasti: 

– Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi myönnettävä rahaston hoitajille 
toimilupa sen sijaan, että rahaston hoitajat vain rekisteröidään, sillä jälkimmäisessä 
tapauksessa viranomaiset eivät voi varmistaa, että rahaston hoitaja noudattaa tämän asetuksen 
vaatimuksia.

– Kullekin eurooppalaiselle yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneelle rahastolle olisi 
nimettävä säilytysyhteisö, jotta varmistetaan, että rahaston varojen sijainti on tiedossa.

– Transaktioiden avoimuutta on tehostettava, ja kaikki eurooppalaisiin yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen erikoistuneisiin rahastoihin liittyvät transaktiot on voitava todentaa.

– Sijoittajille ja jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille toimitettavien tietojen on oltava 
riittävän selviä ja perusteellisia. 

Suhde muihin sääntelyvälineisiin 

Viime vuosien aikana on julkaistu paljon rahoitusmarkkinoita koskevia säädöstekstejä. Tämän 
asetuksen olisi kuuluttava yhtenäisesti kyseiseen kokonaisuuteen. Siksi esittelijä on jättänyt 
useita tarkistuksia, joiden tarkoituksena on varmistaa, että tämä asetus on johdonmukainen 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin ja EAMV-asetuksen kanssa, 
jotta voidaan varmistaa sen mahdollisimman hyvä oikeusvarmuus. 

Omat varat

Esittelijä tahtoo selventää oikeusvarmuuden hengessä komission ehdotusta omia varoja 
koskevan vaatimuksen osalta. 

Vaatimukset täyttävät yritykset 

Tämän asetuksen tarkoituksena on helpottaa yhteiskunnallisten yritysten rahoittamista. Siksi 
on erittäin tärkeää määritellä, mitä tarkoitetaan vaatimukset täyttävillä yrityksillä. 
Ensinnäkin on todettava selvästi, että tämän välineen tarkoituksena on helpottaa sellaisten 
yhteiskunnallisten yritysten rahoittamista, joiden päätoimipaikka on EU:ssa.
Toisekseen komission ehdottamilla kynnysarvoilla, jotka vastaavat pk-yritysten määritelmää, 
suljetaan pois yritykset, joilla on hyvin selvä sosiaalinen tavoite, esimerkiksi sosiaalinen 
asuntotuotanto. Esittelijä katsoo siksi, että asetusehdotusta on pehmennettävä, jotta voidaan 
välttää tällainen kynnysarvojen haitallinen vaikutus, joka vahingoittaisi tämän välineen 
tavoitetta. 

Vaatimukset täyttävät välineet 

Esittelijä haluaa laajentaa mahdollisimman paljon vaatimukset täyttävien välineiden 
valikoimaa, jotta voidaan helpottaa yhteiskunnallisten yritysten rahoittamista ja mukauttaa 
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asetusta jäsenvaltioissa tällä hetkellä käytössä oleviin käytäntöihin. 

Uudelleentarkastelu 

Esittelijä on laatinut mietinnön tarkoituksenaan, että eurooppalaisia yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja varten täten luotavaa merkkiä voidaan alkaa soveltaa 
välittömästi ja että se on houkutteleva sijoittajille ja hyödyllinen yhteiskunnallisille yrityksille. 
Koska kyseessä on uusi väline, sitä olisi tarkasteltava uudelleen kattavasti neljän vuoden 
kuluttua. 

Uudelleentarkasteluun olisi sisällytettävä seuraavat seikat: 

– analyysi mahdollisuudesta luoda unionin tasolla yhteiskunnallisen yrityksen merkki ja sen 
säännöistä

– analyysi mahdollisista menetelmistä, joilla voidaan mitata luotettavasti ja avoimesti 
yhteiskunnallisten yritysten myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia

– analyysi mahdollisuudesta laajentaa nykyisen asetuksen soveltamisalaa arvoltaan entistä 
merkittävämpiin rahastoihin ja muihin kuin ammattimaisiin sijoittajiin 

– analyysi mahdollisuudesta sisällyttää tähän asetukseen verotusta koskeva unionin säännös, 
jonka tarkoituksena on kannustaa yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen. 

Asetuksen tarkoituksena on paitsi säännellä rahoitusmarkkinoita tarvittavilla toimilla myös 
antaa yhteiskunnallisten yritysten käyttöön rahoitusväline, jonka esittelijä toivoo 
osoittautuvan hyödylliseksi. Eurooppalaiset yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet 
rahastot, joilla on todellinen EU:n laajuinen passi, muodostavat ensimmäisen 
rahoitusvälineen, jonka perustana eivät ole tuotot tai keinottelu vaan tahto edistää 
yhteiskuntaamme kuitenkaan hylkäämättä yrittäjyyttä. Asetus noudattaa siksi täysin EU:n 
itselleen asettamaa Eurooppa 2020 -strategiaa, joka perustuu älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun. 


