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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/1129 
muuttamisesta siltä osin kuin on kyse EU:n elpymisesitteestä ja rahoituksenvälittäjiä 
koskevista kohdennetuista mukautuksista, joilla helpotetaan toipumista covid-19-
pandemiasta 
(COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2020)0281),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 
kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C9-0206/2020),

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

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 29. lokakuuta 2020 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0228/2020),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

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

Tarkistus 1

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET*

komission ehdotukseen

1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
* Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.



PE658.908v02-00 6/39 RR\1218752FI.docx

FI

---------------------------------------------------------

2020/0155 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS
asetuksen (EU) 2017/1129 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse EU:n elpymisesitteestä 

ja rahoituksenvälittäjiä koskevista kohdennetuista mukautuksista, joilla helpotetaan 
toipumista covid-19-pandemiasta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 
114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu 
kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon, 

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Covid-19-pandemialla on vakavia vaikutuksia ihmisiin, yrityksiin, 
terveydenhuoltojärjestelmiin ja jäsenvaltioiden talouteen. Komissio korosti 27 päivänä 
toukokuuta 2020 antamassaan tiedonannossa Euroopan parlamentille, Eurooppa-
neuvostolle, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
”Euroopan h-hetki: korjaamalla ja kehittämällä parempaa seuraavalle sukupolvelle”2, 
että likviditeetti ja rahoituksen saanti ovat jatkuva haaste tulevina kuukausina. Sen 
vuoksi on ratkaisevan tärkeää tukea toipumista covid-19-pandemian aiheuttamasta 
vakavasta talouden häiriöstä tekemällä kohdennettuja muutoksia voimassa olevaan 
rahoitusalan lainsäädäntöön. Tämä toimenpidepaketti hyväksytään 
pääomamarkkinoiden elvytyspaketin nimellä.

2 COM(2020) 456 final, 27.5.2020.
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(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/11293 vahvistetaan sellaisen 
esitteen laatimista, hyväksymistä ja levittämistä koskevat vaatimukset, joka on 
julkaistava, kun arvopapereita tarjotaan yleisölle tai otetaan kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyllä markkinalla unionissa. Osana toimenpiteitä, joilla autetaan 
liikkeeseenlaskijoita toipumaan covid-19-pandemian aiheuttamasta talouden häiriöstä, 
esitejärjestelmään on tarpeen tehdä kohdennettuja muutoksia. Tällaisten muutosten 
odotetaan antavan liikkeeseenlaskijoille ja rahoituksenvälittäjille mahdollisuuden 
vähentää kustannuksia ja vapauttaa resursseja elpymisvaihetta varten heti kriisin 
jälkeen. Muutosten olisi oltava korkeatasoisen kuluttajan- ja sijoittajansuojan sekä 
sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamista koskevien asetuksen (EU) 
2017/1129 yleisten tavoitteiden mukaisia. Niissä olisi myös erityisesti otettava kaikilta 
osin huomioon se, missä määrin kriisi on vaikuttanut liikkeeseenlaskijoiden 
nykytilanteeseen ja niiden tulevaisuudennäkymiin.

(2 a) Covid-19-kriisi tekee unionin yrityksistä, erityisesti pk- ja startup-yrityksistä, 
heikompia ja haavoittuvampia. Poistamalla perusteettomia esteitä ja byrokratiaa 
silloin, kun se on tarpeen unionin yritysten ja erityisesti pk-yritysten, myös startup- ja 
midcap-yritysten, rahoituksen saannin helpottamiseksi ja rahoituslähteiden 
monipuolistamiseksi, voidaan edistää näiden yritysten mahdollisuuksia päästä 
pääomamarkkinoille sekä saada vähittäis- ja suursijoittajille monipuolisempia ja 
kilpailukykyisempiä pidemmän aikavälin investointimahdollisuuksia. Tältä osin tällä 
asetuksella olisi pyrittävä myös siihen, että mahdolliset sijoittajat saisivat helpommin 
tietoa yrityksiä koskevista investointimahdollisuuksista, sillä niiden on usein vaikea 
arvioida uusia ja pieniä yrityksiä, joilla on ollut liiketoimintaa vain vähän aikaa, mikä 
vaikeuttaa erityisesti nuorten yrittäjien innovatiivisen yritystoiminnan 
käynnistämistä.

(3) Luottolaitokset ovat osallistuneet aktiivisesti elvytykseen tukemalla rahoitusta 
tarvinneita yrityksiä, ja niillä odotetaan olevan merkittävä rooli elpymisessä. 
Asetuksessa (EU) 2017/2019 myönnetään luottolaitoksille vapautus esitteen 
julkaisemisvelvollisuudesta, kun on kyse tiettyjen muiden kuin osakesidonnaisten 
arvopapereiden jatkuvasta tai toistuvasta tarjoamisesta, jossa vastikkeiden 
kokonaismäärä on enintään 75 miljoonaa euroa 12 kuukauden aikana. Tätä vapautuksen 
raja-arvoa olisi korotettava rajoitetuksi ajaksi, jotta voidaan edistää luottolaitosten 
varainhankintaa ja tarjota niille liikkumavaraa, jonka ansiosta ne voivat tukea 
asiakkaitaan reaalitaloudessa. Koska tämä toimenpide on rajoitettu elpymisvaiheeseen, 
sen olisi oltava käytettävissä rajoitetun ajan, joka päättyy 31 päivänä joulukuuta 2022.

(4) Jotta covid-19-pandemian vakaviin taloudellisiin vaikutuksiin voidaan puuttua nopeasti, 
on tärkeää ottaa käyttöön toimenpiteitä, joilla helpotetaan reaalitalouteen tehtäviä 
investointeja, mahdollistetaan yritysten pääomapohjan nopea vahvistaminen unionissa 
ja annetaan liikkeeseenlaskijoille mahdollisuus päästä julkisille markkinoille 
elpymisprosessin varhaisessa vaiheessa. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on 
aiheellista luoda uusi lyhytmuotoinen esite, jäljempänä ’EU:n elpymisesite’, joka 
liikkeeseenlaskijoiden on helppo laatia, liikkeeseenlaskijoiden rahoittamisesta 

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1129, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, 
arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen 
yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta (EUVL L 168, 30.6.2017, 
s. 12).
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kiinnostuneiden sijoittajien, erityisesti vähittäissijoittajien, helppo ymmärtää ja 
toimivaltaisten viranomaisten helppo tarkastaa ja hyväksyä ja jolla myös puututaan 
erityisesti covid-19-pandemian aiheuttamiin talous- ja rahoitustilanteen ongelmiin. 
Olisi huomattava, että EU:n elpymisesitettä olisi pidettävä ensisijaisesti 
uudelleenpääomittamista helpottavana välineenä, jota kansalliset toimivaltaiset 
viranomaiset valvovat huolellisesti sen varmistamiseksi, että sijoittajille annettavia 
tietoja koskevia vaatimuksia noudatetaan. Näitä asetukseen (EU) 2017/1129 tehtäviä 
muutoksia ei pitäisi käyttää etenkään keinona kiertää asetuksen (EU) 2017/1129 
asianmukaista uudelleentarkastelua ja mahdollista tarkistamista, johon olisi 
liitettävä täysimittainen vaikutustenarviointi. Tältä kannalta ei olisi 
tarkoituksenmukaista lisätä tietovaatimuksiin sellaisia osia, joita ei jo edellytetä 
asetuksen (EU) 2017/1129 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/9804 
nojalla. Tällaisia osia olisi otettava käyttöön vain, jos komissio esittää 
säädösehdotuksen asetuksen (EU) 2017/1129 uudelleentarkastelun johdosta kyseisen 
asetuksen 48 artiklan mukaisesti.

(4 a) On tärkeää yhdenmukaistaa eri rahoitustuotteissa ja rahoitusalan säädöksissä 
vähittäissijoittajille annettavat tietoasiakirjat ja avaintietoasiakirjat sekä varmistaa, 
että sijoituskohteet voidaan valita vapaasti ja niitä voidaan vertailla kaikilta osin 
unionissa. Kuluttajansuoja ja vähittäissijoittajien suoja olisi lisäksi otettava 
huomioon asetuksen (EU) 2017/1129 ja muiden asiaan liittyvien 
rahoituspalvelusäädösten suunnitelluissa uudelleentarkasteluissa sen 
varmistamiseksi, että vähittäissijoittajille annettavat tietoasiakirjat ovat kaikissa 
sovellettavissa säädöksissä yhdenmukaisia, yksinkertaisia ja helppoja ymmärtää.

Asetuksen (EU) 2017/1129 suunnitellussa uudelleentarkastelussa olisi otettava 
huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2020/8525 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/95/EU6 vahvistettujen 
vaatimusten johdonmukaisuus ja yhteensopivuus.

(4 b) Yritysten ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa koskevista tiedoista on 
tullut sijoittajille yhä tärkeämpiä, jotta ne voivat mitata investointiensa 
kestävyysvaikutuksia ja ottaa huomioon kestävyysnäkökohdat 
investointipäätöksissään ja riskinhallinnassa. Tämän johdosta yrityksillä on yhä 
enemmän paineita vastata niin sijoittajien kuin luottolaitosten näitä aiheita koskeviin 
vaatimuksiin, ja niiden on noudatettava useita ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää 
hallintotapaa koskevien tietojen julkistamiseen liittyviä normeja, jotka ovat usein 
hajanaisia ja keskenään epäjohdonmukaisia. Jotta voidaan kehittää yritysten 

4 Komission delegoitu asetus (EU) 2019/980, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2019, arvopapereiden 
yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä 
julkaistavasta esitteestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 
täydentämisestä esitteen muodon, sisällön, tarkastuksen ja hyväksymisen osalta sekä komission 
asetuksen (EY) N:o 809/2004 kumoamisesta (EUVL L 166, 21.6.2019, s. 26).

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/852, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2020, 
kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä ja asetuksen (EU) 2019/2088 muuttamisesta 
(EUVL L 198, 22.6.2020, s. 13).

6 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/95/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, 
neuvoston direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta tietyiltä suurilta yrityksiltä ja konserneilta 
edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen 
julkistamisen osalta (EUVL L 330, 15.11.2014, s. 1).
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kestävyyttä koskevien tietojen julkistamista ja yhdenmukaistaa näitä tietoja koskevia 
vaatimuksia asetuksessa (EU) 2017/1129 ottaen huomioon myös muut 
rahoituspalveluja koskevat unionin säädökset, komission olisi 21 päivään heinäkuuta 
2022 mennessä tehtävän uudelleentarkastelun yhteydessä arvioitava, onko 
asetukseen (EU) 2017/1129 asianmukaista sisällyttää kestävyyttä koskevia tietoja, ja 
tehtävä säädösehdotus, jotta kestävyystavoitteet voidaan panna täytäntöön 
standardoidussa ja vertailukelpoisessa muodossa unionin 
rahoituspalvelulainsäädännössä.

(5) Yritykset, joiden osakkeita on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla 
tai joiden osakkeilla on käyty kauppaa pk-yritysten kasvumarkkinalla yhtäjaksoisesti 
vähintään viimeisten 18 kuukauden ajan ennen osakkeiden tarjoamista tai ottamista 
kaupankäynnin kohteeksi, ovat olleet velvollisia noudattamaan Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/20147, Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/109/EY8 tai komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/5659 mukaisia 
säännöllistä ja jatkuvaa julkistamista koskevia vaatimuksia. Näin ollen paljon esitteen 
vaaditusta sisällöstä on jo julkisesti saatavilla, ja sijoittajat käyvät kauppaa näiden 
tietojen perusteella. Sen vuoksi EU:n elpymisesitettä olisi käytettävä vain listautumisen 
jälkeisissä liikkeeseenlaskuissa, ja siinä olisi keskityttävä vain olennaisiin tietoihin, joita 
sijoittajat tarvitsevat tehdäkseen perusteltuja sijoituspäätöksiä. Liikkeeseenlaskijoiden 
ja tarjoajien olisi kuitenkin soveltuvin osin käsiteltävä sitä, miten covid-19-pandemia 
on vaikuttanut niiden liiketoimintaan ensimmäisen liikkeeseenlaskun alun jälkeen ja 
miten pandemian mahdollisesti odotetaan vaikuttavan niiden liiketoimintaan 
tulevaisuudessa.

(6) Jotta EU:n elpymisesite olisi liikkeeseenlaskijoille tehokas väline, sen olisi oltava yksi 
pituudeltaan rajoitettu asiakirja, johon voidaan sisällyttää tietoja myös viittaamalla 
niihin, ja siihen olisi voitava soveltaa passia, joka koskee Euroopan laajuista 
arvopapereiden tarjoamista yleisölle tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista säännellyllä 
markkinalla.

(7) EU:n elpymisesitteeseen olisi sisällytettävä lyhyt tiivistelmä, joka muodostaa 
hyödyllisen tietolähteen sijoittajille, erityisesti vähittäissijoittajille. Tiivistelmä olisi 
esitettävä EU:n elpymisesitteen alussa, ja sen olisi painotuttava keskeisiin tietoihin, 
joiden avulla sijoittajat voisivat päättää, mitä arvopapereiden tarjoamisia ja 
arvopapereiden kaupankäynnin kohteeksi ottamisia ne tutkivat tarkemmin, ja sen 
jälkeen tutustua koko EU:n elpymisesitteeseen voidakseen tehdä päätöksensä. 
Keskeisiin tietoihin olisi sisällyttävä tiedot, jotka koskevat erityisesti covid-19:n 

7 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 596/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, 
markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY 
kumoamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 1).

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/109/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 2004, 
säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita 
koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 2001/34/EY 
muuttamisesta (EUVL L 390, 31.12.2004, s. 38).

9 Komission delegoitu asetus (EU) 2017/565, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2016, Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä sijoituspalveluyritysten toiminnan järjestämistä 
koskevien vaatimusten, toiminnan harjoittamisen edellytysten ja kyseisessä direktiivissä määriteltyjen 
käsitteiden osalta (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 1).
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mahdollisesti aiheuttamia taloudellisia ja liiketoimintaa koskevia vaikutuksia sekä 
tulevaisuudessa mahdollisesti odotettavissa olevia vaikutuksia. EU:n elpymisesitteellä 
olisi varmistettava vähittäissijoittajien suoja noudattamalla asetuksen (EU) 
2017/1129 asiaa koskevia säännöksiä, välttäen samalla liiallista hallinnollista 
rasitetta. Tässä yhteydessä on olennaisen tärkeää, ettei tiivistelmä heikennä 
sijoittajansuojaa eikä anna sijoittajalle harhaanjohtavaa vaikutelmaa. 
Liikkeeseenlaskijoiden olisi tämän vuoksi varmistettava, että tiivistelmä laaditaan 
erittäin huolellisesti.

(7 a) EU:n elpymisesitteen tietojen suppeus verrattuna listautumisen jälkeisiä 
liikkeeseenlaskuja koskevaan yksinkertaistettuun esitteeseen on aiheuttanut 
huolenaiheita, joiden poistamiseksi on olennaisen tärkeää, että liikkeeseenlaskusta 
seuraavan osakkeiden laimentumisen suhteen vallitsee täysi avoimuus. Erittäin 
laimentavat liikkeeseenlaskut voivat vaikuttaa merkittävästi liikkeeseenlaskijan 
pääomarakenteeseen, ja siksi liikkeeseenlaskijoilta vaadittuihin tietoihin on tarpeen 
sisällyttää tietoja liikkeeseenlaskijoiden nykyisten osakkeenomistajien osakepääoman 
ja äänioikeuksien laimentumisesta julkisen liikkeeseenlaskun johdosta. Olisi 
kuitenkin muistettava, että pk-yritykset voivat joutua toteuttamaan osakkeiden 
tarjoamisen yleisölle määrällä, joka ylittää yrityksen yhteenlasketun pääoman, 
voidakseen esimerkiksi toteuttaa suuria hankkeita toimintansa laajentamiseksi. 
Unionissa suositaan yleisesti velanottoa, ja siltä kannalta on suotavaa, että tällaiset 
pk-yritykset hankkisivat omaa pääomaa sen sijaan, että ottaisivat lisää velkaa 
pankkilainojen muodossa. Siksi osakkeiden laimentumista ei ole 
tarkoituksenmukaista valvoa asettamalla liikkeeseenlaskijan tarjoamisille ylärajaa, 
joka olisi tietty osuus jäljellä olevasta pääomasta.

(8) Jotta voidaan kerätä tietoja EU:n elpymisesitettä koskevasta järjestelmästä tehtävää 
arviointia varten, EU:n elpymisesite olisi sisällytettävä Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen säilytysjärjestelmään. Kyseisen mekanismin 
muuttamisesta aiheutuvan hallinnollisen rasitteen rajoittamiseksi EU:n 
elpymisesitteessä voitaisiin käyttää samoja tietoja kuin asetuksen (EU) 2017/1129 
14 artiklassa tarkoitetussa listautumisen jälkeistä liikkeeseenlaskua koskevassa 
esitteessä edellyttäen, että nämä kaksi esitetyyppiä erotetaan selvästi toisistaan.

(9) EU:n elpymisesitteen olisi täydennettävä asetuksessa (EU) 2017/1129 erityyppisten 
arvopapereiden, liikkeeseenlaskijoiden, tarjousten ja kaupankäynnin kohteeksi 
ottamisten osalta säädettyjä muita esitemuotoja. Sen vuoksi kaikkien asetukseen (EU) 
2017/1129 sisältyvien viittausten ”esitteeseen” olisi katsottava viittaavan kaikkiin 
erimuotoisiin esitteisiin, myös tässä asetuksessa säädettyyn EU:n elpymisesitteeseen, 
jollei nimenomaisesti toisin ilmoiteta.

(10) Asetuksen (EU) 2017/1129 mukaan rahoituksenvälittäjien on ilmoitettava sijoittajille 
täydennyksen mahdollisuudesta ja tietyissä olosuhteissa otettava sijoittajiin yhteyttä 
samana päivänä kuin täydennys julkaistaan. Määräaika, jonka kuluessa sijoittajiin on 
otettava yhteyttä, sekä niiden sijoittajien laaja joukko, joihin on otettava yhteyttä, 
▌voivat aiheuttaa ongelmia rahoituksenvälittäjille. Jotta rahoituksenvälittäjille voidaan 
tarjota helpotuksia ja vapauttaa niiden resursseja samalla kun säilytetään korkeatasoinen 
sijoittajansuoja, olisi säädettävä oikeasuhteisemmasta järjestelmästä. Tällaisessa 
järjestelmässä olisi täsmennettävä, mihin sijoittajiin rahoituksenvälittäjien olisi otettava 
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yhteyttä, kun täydennys julkaistaan, ja olisi pidennettävä määräaikaa, jonka kuluessa 
kyseisiin sijoittajiin on otettava yhteyttä. Järjestelmässä olisi myös varmistettava, että 
kaikille sijoittajille annetaan samat tiedot.

(11) Koska EU:n elpymisesite on rajoitettu elpymisvaiheeseen, kyseistä esitettä koskevan 
järjestelmän voimassaolon olisi päätyttävä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022. 
EU:n elpymisesitteiden jatkuvuuden varmistamiseksi niihin EU:n elpymisesitteisiin, 
jotka on hyväksytty ennen järjestelmän voimassaolon päättymistä ▌, olisi sovellettava 
voimassaolon jatkamista koskevaa säännöstä. 

(12) Komission olisi annettava ennen 21 päivää heinäkuuta 2022 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomus tämän asetuksen soveltamisesta sekä tarvittaessa sen ohella 
säädösehdotus. Uudelleentarkasteluun olisi sisällytettävä arvio siitä, ovatko EU:n 
elpymisesitteitä koskevat tietovaatimukset asianmukaiset tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja saavutetaanko sillä erityisesti oikea tasapaino hallinnollisen ja 
taloudellisen rasitteen vähentämisen ja sijoittajansuojan välillä.

(13) Sen vuoksi asetusta (EU) 2017/1129 olisi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla 
Asetuksen (EU) 2017/1129 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) 2017/1129 seuraavasti: 

-1) Muutetaan johdanto-osan 66 kappale seuraavasti:
”66) Oikeusvarmuuden parantamiseksi olisi selkeytettävä määräaikoja, joiden 
kuluessa liikkeeseenlaskijan on julkaistava esitteen täydennys ja sijoittajilla on 
oikeus perua tarjousta koskeva sitoumuksensa täydennyksen julkaisemisen 
jälkeen. Velvollisuutta täydentää esitettä olisi sovellettava, jos merkittävä uusi 
seikka, olennainen virhe tai olennainen epätarkkuus käy ilmi ennen tarjouksen 
voimassaoloajan päättymistä tai ennen kuin kyseisillä arvopapereilla aletaan 
käydä kauppaa säännellyllä markkinalla, sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu 
myöhemmin. Oikeutta perua sitoumus olisi kuitenkin sovellettava vain, jos esite 
liittyy arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle ja jos merkittävä uusi seikka, 
olennainen virhe tai olennainen epätarkkuus on ilmennyt tai pantu merkille ennen 
tarjouksen voimassaoloajan päättymistä ja arvopapereiden toimittamista. 
Perumisoikeuden olisi näin ollen liityttävä täydennyksen perusteena olevan 
merkittävän uuden seikan, olennaisen virheen tai olennaisen epätarkkuuden 
ajankohtaan, ja sen soveltamisen edellytyksenä olisi oltava, että laukaiseva 
tapahtuma on toteutunut tarjouksen ollessa voimassa ja ennen arvopapereiden 
toimittamista. Esitteen voimassaoloaikana ilmenneen tai merkille pannun 
merkittävän uuden seikan, olennaisen virheen tai olennaisen epätarkkuuden 
vuoksi sijoittajille myönnettyyn perumisoikeuteen ei vaikuta se, että vastaava 
täydennys on julkaistu esitteen voimassaoloajan jälkeen. Siinä erityistapauksessa, 
että tarjous jatkuu kahden peräkkäisen perusesitteen mukaisesti, se, että 
liikkeeseenlaskijan seuraava perusesite on hyväksyttävänä, ei poista velvollisuutta 
täydentää edellistä perusesitettä sen voimassaoloajan päättymiseen asti ja myöntää 
siihen liittyviä perumisoikeuksia. Oikeusvarmuuden parantamiseksi esitteen 
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täydennyksessä olisi ilmoitettava, milloin perumisoikeus päättyy. 
Rahoituksenvälittäjien olisi ilmoitettava sijoittajille näiden oikeuksista ja 
helpotettava menettelyjä, kun sijoittajat käyttävät oikeuttaan perua sitoumuksensa. 
Rahoituksenvälittäjien olisi ilmoitettava asiakkailleen ainakin kerran 
täydennyksen julkaisumahdollisuudesta ja siitä, milloin ja missä täydennys 
julkaistaisiin. Kun arvopapereita merkitään ensimmäisen merkintäajan aikana, 
rahoituksenvälittäjien olisi ilmoitettava asiakkailleen näiden oikeudesta perua 
sitoumuksensa ja helpotettava menettelyjä, kun sijoittajat käyttävät oikeuttaan 
perua sitoumuksensa. Jos täydennys julkaistaan, rahoituksenvälittäjien olisi 
otettava yhteyttä asiakkaisiinsa sähköisesti. Jos sijoittaja ei ilmoita välittäjälle 
sähköistä viestintävälinettä, sijoittaja luopuu oikeudesta saada yhteydenotto 
välittäjien kautta. Tällöin täydennystä koskevien tietojen olisi oltava saatavilla 
liikkeeseenlaskijan verkkosivustolla.”

1) Lisätään 1 artiklan 4 kohtaan k alakohta seuraavasti:

”k) [tämän asetuksen soveltamispäivästä] alkaen 31 päivään joulukuuta 2022 muut 
kuin osakesidonnaiset arvopaperit, joita luottolaitokset laskevat liikkeeseen 
jatkuvasti tai toistuvasti, kun tarjottujen arvopapereiden yhteenlasketut 
vastikkeet kokonaisuudessaan unionissa 12 kuukauden aikana ovat luottolaitosta 
kohti alle 150 000 000 euroa, edellyttäen, että kyseiset arvopaperit

i) eivät ole etuoikeusasemaltaan huonompia eivätkä muunnettavissa tai 
vaihdettavissa; ja

ii) eivät oikeuta merkitsemään tai hankkimaan muuntyyppisiä arvopapereita 
eivätkä ole johdannaisiin kytkettyjä.”

2) Korvataan 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantolause seuraavasti: 

”1. Rajoittamatta 14 artiklan 2 kohdan, 14 a artiklan 2 kohdan ja 18 artiklan 
1 kohdan soveltamista esitteen on sisällettävä tarpeelliset tiedot, jotka ovat 
sijoittajan kannalta olennaisia perustellun arvion tekemiseksi”

3) Lisätään 7 artiklaan 12 a kohta seuraavasti:

”12 a.Poiketen siitä, mitä 3–12 kohdassa säädetään, 14 a artiklan mukaisesti laadittuun 
EU:n elpymisesitteeseen on sisällytettävä tämän kohdan mukainen tiivistelmä. 

EU:n elpymisesitteen tiivistelmä on laadittava lyhyenä, ytimekkäästi 
kirjoitettuna asiakirjana, jonka pituus tulostettuna on enintään kaksi A4-kokoista 
sivua. 

Tiivistelmä ei saa sisältää viittauksia esitteen muihin osiin eikä viittaamalla 
esitettyjä tietoja, ja sen on 

a) oltava esitystapansa, asettelunsa ja kirjasinkokonsa puolesta 
helppolukuinen; 

b) oltava kirjoitettu sellaisella selkeällä, ytimekkäällä ja helppotajuisella 
yleiskielellä ja tyylillä, joka auttaa kaikentyyppisiä sijoittajia 
ymmärtämään tiedot;

b a) oltava laadittu 27 artiklan mukaisesti;
c) sisällettävä seuraavat neljä osiota:
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i) johdanto, joka sisältää varoitukset ja esitteen hyväksymispäivän 
tämän artiklan 5 kohdan mukaisesti; 

ii) keskeiset tiedot liikkeeseenlaskijasta ja tapauksen mukaan 
erillinen vähintään 400 sanan mittainen maininta covid-19-
pandemian taloudellisista ja rahoitukseen liittyvistä, 
liikkeeseenlaskijaan kohdistuvista vaikutuksista; 

iii) keskeiset tiedot osakkeista, mukaan lukien osakkeisiin liittyvien 
oikeuksien käyttöä mahdollisesti koskevat rajoitukset ja 
menettelyt; 

iv) keskeiset tiedot arvopapereiden yleisölle tarjoamisesta tai 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisesta tai 
molemmista.”

4) Lisätään 14 a artikla seuraavasti:

”14 a artikla
EU:n elpymisesite

1. Seuraavat liikkeeseenlaskijat voivat päättää laatia EU:n elpymisesitteen tässä 
artiklassa säädettyä yksinkertaistettua järjestelmää noudattaen, kun osakkeita tarjotaan 
yleisölle tai otetaan kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla:

a) liikkeeseenlaskijat, joiden osakkeet ovat olleet otettuina kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyllä markkinalla yhtäjaksoisesti vähintään viimeisten 18 
kuukauden ajan ja jotka laskevat liikkeeseen aikaisemmin 
liikkeeseenlaskettujen, olemassa olevien osakkeiden kanssa samanlajisia 
osakkeita;

b) liikkeeseenlaskijat, joiden osakkeilla on jo käyty kauppaa pk-yritysten 
kasvumarkkinalla yhtäjaksoisesti vähintään viimeisten 18 kuukauden ajan, 
edellyttäen, että kyseisten osakkeiden tarjoamisesta on julkaistu esite, ja 
jotka laskevat liikkeeseen aikaisemmin liikkeeseenlaskettujen, olemassa 
olevien osakkeiden kanssa samanlajisia osakkeita.

b a) tarjoajat, jotka tarjoavat osakkeita, jotka on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyllä markkinalla tai pk-yritysten kasvumarkkinalla 
yhtäjaksoisesti vähintään viimeisten 18 kuukauden ajan. 

2. Poiketen siitä, mitä 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, ja rajoittamatta 18 artiklan 
1 kohdan soveltamista, EU:n elpymisesitteeseen on sisällyttävä merkitykselliset 
suppeammat tiedot, jotka ovat tarpeen, jotta sijoittajat voivat ymmärtää

a) liikkeeseenlaskijan näkymät ja taloudellisen tuloksen sekä viimeksi 
kuluneen tilikauden päättymisen jälkeen mahdollisesti tapahtuneet 
merkittävät muutokset liikkeeseenlaskijan taloudellisessa ja 
liiketoiminnallisessa asemassa sekä sen pitkän aikavälin 
liiketoimintastrategian ja taloudelliset ja muut tavoitteet; 
liikkeeseenlaskijan on sisällytettävä tähän erillinen vähintään 400 
sanan mittainen maininta covid-19-pandemian taloudellisista ja 
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rahoitukseen liittyvistä, liikkeeseenlaskijaan kohdistuvista vaikutuksista 
sekä lausunto sen tulevaisuudessa odotettavissa olevista vaikutuksista; 

b) olennaiset tiedot osakkeista, osakkeisiin liittyvistä oikeuksista, mukaan 
lukien mahdolliset kyseisiä oikeuksia koskevat rajoitukset, 
liikkeeseenlaskun syistä ja sen vaikutuksesta liikkeeseenlaskijan yleiseen 
pääomarakenteeseen, pääomarakennetta ja velkaantuneisuutta 
koskevasta ilmoituksesta, käyttöpääomaa koskevista tiedoista sekä 
tuottojen käytöstä.

EU:n elpymisesitteen tiedot on laadittava ja esitettävä helposti analysoitavassa, 
ytimekkäässä ja ymmärrettävässä muodossa, jotta sijoittajat, erityisesti muut 
kuin ammattimaiset sijoittajat, voivat tehdä perustellun sijoituspäätöksen. 
Toimivaltaisen viranomaisen on myös otettava huomioon, onko 
liikkeeseenlaskija julkistanut säännellyt tiedot soveltuvin osin direktiivin 
2004/109/EY ja asetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisesti sekä soveltuvin osin 
tiedot, joita tarkoitetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/565.

EU:n elpymisesitteen on oltava yksi asiakirja, joka sisältää liitteessä V a 
vahvistetut vähimmäistiedot. Sen pituus tulostettuna saa olla enintään 30 A4-
kokoista sivua, ja sen on oltava esitystapansa, asettelunsa ja kirjasinkokonsa 
puolesta helppolukuinen. 

Tietoja, jotka sisällytetään 19 artiklan mukaisesti viittaamalla niihin, ei oteta 
huomioon tämän kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetussa 30 A4-
kokoisen sivun enimmäispituudessa.

Liikkeeseenlaskijat voivat päättää, missä järjestyksessä liitteessä V a tarkoitetut 
tiedot esitetään EU:n elpymisesitteessä.”

5) Lisätään 20 artiklaan 6 a kohta seuraavasti:

”6 a. Poiketen siitä, mitä 2 ja 4 kohdassa säädetään, 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa ja 4 kohdassa säädetyt määräajat on lyhennettävä viiteen 
työpäivään, kun kyse on 14 a artiklan mukaisesti laaditusta EU:n 
elpymisesitteestä. Liikkeeseenlaskijan on ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle hakemuksen suunnitellusta jättämisestä vähintään viisi työpäivää 
ennen päivää, jona se aikoo jättää hakemuksen hyväksyttäväksi.”

6) Lisätään 21 artiklaan 5 a kohta seuraavasti:

”5 a. Edellä olevan 14 a artiklan mukaisesti laadittu EU:n elpymisesite on luokiteltava 
tämän artiklan 6 kohdassa tarkoitetussa säilytysjärjestelmässä. Edellä olevan 14 
artiklan mukaisesti laadittujen esitteiden luokittelussa käytettyjä tietoja voidaan 
käyttää 14 a artiklan mukaisesti laadittujen EU:n elpymisesitteiden luokittelussa 
edellyttäen, että nämä kaksi esitetyyppiä on erotettu toisistaan kyseisessä 
säilytysjärjestelmässä.”

7) Muutetaan 23 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”2. Mikäli esite liittyy arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle, sijoittajilla, jotka ovat 
jo päättäneet ostaa tai merkitä arvopapereita ennen täydennyksen julkaisemista, 
on oltava oikeus perua sitoumuksensa kolmen työpäivän kuluessa täydennyksen 
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julkaisemisesta edellyttäen, että 1 kohdassa tarkoitettu merkittävä uusi seikka, 
olennainen virhe tai olennainen epätarkkuus ilmeni tai havaittiin ennen 
tarjousajan päättymistä tai arvopapereiden toimittamista, sen mukaan, kumpi 
näistä tapahtuu ensin. Perumisoikeutta voi käyttää kolmen työpäivän kuluessa 
täydennyksen julkaisemisesta. Liikkeeseenlaskija tai tarjoaja voi pidentää tätä 
määräaikaa. Perumisoikeuden päättymispäivä on ilmoitettava täydennyksessä.”

b) Korvataan 3 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta seuraavasti:

”3. Jos sijoittajat ostavat tai merkitsevät arvopapereita rahoituksenvälittäjän kautta, 
kyseisiä arvopapereita koskevan esitteen hyväksymisen jälkeen mutta ennen 
ensimmäisen tarjousajan päättymistä, sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu 
myöhemmin, kyseisen rahoituksenvälittäjän on ilmoitettava näille sijoittajille 
täydennyksen julkaisumahdollisuudesta ja siitä, missä ja milloin täydennys 
julkaistaisiin, sekä siitä, että rahoituksenvälittäjä avustaa niitä tällöin 
sitoumuksen perumisoikeuden käytössä.

Jos tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla sijoittajilla on 2 
kohdassa tarkoitettu perumisoikeus, rahoituksenvälittäjän on otettava yhteyttä 
kyseisiin sijoittajiin sitä päivää seuraavana työpäivänä, jona täydennys on 
julkaistu. Jotta vältetään tilanteet, joissa sijoittaja ei olisi oikeutettu saamaan 
tietoa rahoituksenvälittäjältä, täydennystä koskevat tiedot on asetettava 
saataville liikkeeseenlaskijan verkkosivustolla.”

8) Lisätään 47 a artikla seuraavasti:

”47 a artikla
EU:n elpymisesitettä koskeva aikarajoitus

Edellä 14 a artiklassa sekä 23 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyn järjestelmän 
voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2022.

EU:n elpymisesitteitä, jotka on laadittu 14 a artiklan mukaisesti ja hyväksytty [tämän 
asetuksen soveltamispäivän] ja 31 päivän joulukuuta 2022 välisenä aikana, 
säännellään edelleen kyseisen artiklan mukaisesti niiden voimassaolon päättymiseen 
saakka tai siihen asti, kun on kulunut kaksitoista kuukautta 31 päivästä joulukuuta 
2022, sen mukaan, kumpi tapahtuu ensin.”

9) Korvataan 48 artiklan 2 kohta seuraavasti: 

”2. Kertomuksessa on arvioitava muun muassa, ovatko esitteen tiivistelmä, 14, 14 a ja 
15 artiklassa säädetyt tietovaatimukset sekä 9 artiklassa tarkoitettu yleinen 
rekisteröintiasiakirja yhä tarkoituksenmukaisia niille asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta. Kertomuksessa on oltava erityisesti: 

a) kuhunkin 15 artiklan 1 kohdan a–d alakohdassa tarkoitettuun neljään 
luokkaan kuuluvia henkilöitä koskevien EU:n kasvuesitteiden lukumäärä 
ja analyysi kunkin lukumäärän kehityksestä sekä EU:n kasvuesitteen 
käyttöön oikeutettujen henkilöiden kauppapaikkojen valinnan 
suuntauksista; 

b) analyysi siitä, saako EU:n kasvuesite aikaan asianmukaisen tasapainon 
sijoittajansuojan ja sen käyttöön oikeutettujen henkilöiden hallinnollisten 
rasitteiden vähentämisen välillä; 
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c) hyväksyttyjen EU:n elpymisesitteiden lukumäärä ja analyysi niiden 
määrän kehittymisestä sekä arvio esitteillä aikaansaadusta markkina-
arvon tosiasiallisesta lisäyksestä liikkeeseenlaskuhetkellä, jotta voidaan 
kerätä kokemuksia EU:n elpymisesitteestä jälkiarviointia varten;

d) tiedot EU:n elpymisesitteen laatimisesta ja hyväksyttämisestä aiheutuvista 
kustannuksista verrattuna vakiomuotoisen esitteen, listautumisen 
jälkeistä liikkeeseenlaskua koskevan esitteen ja EU:n kasvuesitteen 
nykyisiin kustannuksiin sisältäen tiedot saavutetuista kokonaissäästöistä ja 
kustannuksista, joita voitaisiin edelleen vähentää, sekä 
kokonaiskustannuksista, jotka aiheutuvat liikkeeseenlaskijoille, 
tarjoajille ja rahoituksenvälittäjille tämän asetuksen noudattamisesta, 
mukaan lukien laskelma kyseisistä kustannuksista prosenttiosuutena 
toimintakustannuksista; 

e) analyysi siitä, saako EU:n elpymisesite aikaan oikean tasapainon 
sijoittajansuojan ja sen käyttöön oikeutettujen henkilöiden hallinnollisten 
rasitteiden vähentämisen välillä, sekä siitä, ovatko investointien kannalta 
olennaiset tiedot helposti käytettävissä.” 

10) Lisätään tämän asetuksen liitteessä oleva teksti liitteeksi V a.

2 artikla
Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on 
julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa 
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta
Puhemies Puheenjohtaja
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LIITE
”LIITE V a

EU:N ELPYMISESITTEESEEN SISÄLLYTETTÄVÄT VÄHIMMÄISTIEDOT
-I Tiivistelmä 

EU:n elpymisesitteeseen on sisällytettävä 7 artiklan 12 a kohdan mukaisesti 
laadittu tiivistelmä. Tätä tiivistelmää ei oteta huomioon laskettaessa EU:n 
elpymisesitteen enimmäispituutta, josta säädetään 14 a artiklan 2 kohdan 
kolmannessa alakohdassa.

I. Liikkeeseenlaskijan nimi, perustamismaa, linkki liikkeeseenlaskijan 
verkkosivustolle
Tarkoituksena on yksilöidä osakkeita liikkeeseen laskeva yritys sen virallisen ja 
liikenimen perusteella, mukaan lukien sen oikeushenkilötunnus (LEI), sen 
perustamismaa ja verkkosivusto, jolta sijoittajat voivat löytää tietoja yhtiön 
liiketoiminnasta, sen valmistamista tuotteista tai tarjoamista palveluista, sen 
pääasiallisista kilpailumarkkinoista, sen organisaatiorakenteesta ja tarvittaessa 
viittaamalla sisällytetyistä tiedoista.

II. Vastuulausuma
Tarkoituksena on yksilöidä EU:n elpymisesitteen laatimisesta vastaavat henkilöt 
ja sisällyttää esitteeseen kyseisten henkilöiden antama vakuutus siitä, että heidän 
parhaan ymmärryksensä mukaan EU:n elpymisesitteen tiedot vastaavat 
tosiseikkoja eikä EU:n elpymisesitteestä ole jätetty pois mitään, millä 
todennäköisesti olisi vaikutusta sen sisältöön.

Lausuman on tarvittaessa sisällettävä kolmansilta osapuolilta saadut tiedot, 
mukaan lukien kyseisten tietojen lähde (lähteet), ja asiantuntijana toimivan 
henkilön laatimat lausunnot tai raportit sekä seuraavat kyseistä henkilöä 
koskevat tiedot: 

a) nimi;

b) työpaikan osoite; 

c) pätevyys; ja 

d) (mahdolliset) merkittävät liikkeeseenlaskijaan liittyvät intressit.

Lausumassa on ilmoitettava toimivaltainen viranomainen, joka on tämän 
asetuksen mukaisesti hyväksynyt EU:n elpymisesitteen sen sisältämien tietojen 
kattavuuden, ymmärrettävyyden ja johdonmukaisuuden osalta, täsmennettävä, 
että tällainen hyväksyminen ei merkitse liikkeeseenlaskijan hyväksymistä, ja 
todettava, että EU:n elpymisesite on laadittu 14 a artiklan mukaisesti.

III. Riskitekijät
Kuvaus olennaisista liikkeeseenlaskijakohtaisista riskeistä, jotka voivat 
vaikuttaa liikkeeseenlaskijan kykyyn täyttää arvopapereihin liittyvät 
velvollisuutensa, esitettynä rajallisessa määrässä luokkia jaksossa, jonka 
otsikko on ”Riskitekijät”.
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Kussakin luokassa on ensiksi mainittava ne riskit, jotka liikkeeseenlaskija, 
tarjoaja tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamista 
hakeva henkilö on tekemässään arvioinnissa katsonut olennaisimmiksi, 
kielteinen vaikutus liikkeeseenlaskijaan ja riskien toteutumisen 
todennäköisyys huomioon ottaen. Riskitekijöiden on perustuttava EU:n 
elpymisesitteen sisältöön. 

IV. Tilinpäätökset
Vuotuiset tilinpäätökset ja puolivuotiskatsaukset on julkaistava siten, että ne 
kattavat EU:n elpymisesitteen hyväksyntää edeltävän 12 kuukauden jakson. Jos 
sekä vuotuisia tilinpäätöksiä että puolivuotiskatsauksia on julkaistu, vain 
vuotuiset tilinpäätökset tarvitaan, jos ne ovat tuoreempia kuin puolivuosittaiset 
osavuosikatsaukset.

Vuosittaiset tilinpäätökset on tarkastettava riippumattomasti. 
Tilintarkastuskertomus on laadittava Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/43/EY10 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 537/201411 mukaisesti.

Jos direktiiviä 2006/43/EY ja asetusta (EU) N:o 537/2014 ei sovelleta, 
vuosittaisille tilinpäätöksille on tehtävä tilintarkastus tai yleisluonteinen 
tarkastus, ja niistä on annettava jäsenvaltiossa sovellettavien 
tilintarkastusstandardien tai vastaavien standardien mukaisesti lausunto siitä, 
antaako tilinpäätös EU:n elpymisesitettä varten oikean ja riittävän kuvan. 
Muussa tapauksessa EU:n elpymisesitteessä on annettava seuraavat tiedot:

a) selkeä maininta siitä, mitä tilintarkastusstandardeja on sovellettu;

b) selvitys sovellettujen tilintarkastusstandardien ja kansainvälisten 
tilintarkastusstandardien (International Standards on Auditing, ISA) 
välisistä merkittävistä eroista.

Jos tilintarkastajat eivät ole puoltaneet tilinpäätöksen vahvistamista tai jos 
tilintarkastuskertomuksessa on esitetty varaumia, tarkastuslausunnon 
muutoksia, vastuuvapauslausekkeita tai lisätietoja, on ilmoitettava syy tähän, ja 
tällaiset varaumat, muutokset, vastuuvapauslausekkeet tai lisätiedot on 
toistettava täydellisinä.

On myös annettava selvitys merkittävistä muutoksista konsernin taloudellisessa 
asemassa sen jälkeen kun viimeisin tilikausi, jolta on julkaistu tarkastettu 
tilinpäätös tai osavuosikatsaus, päättyi, tai asianmukainen maininta siitä, ettei 
tällaisia muutoksia ole tapahtunut.

10 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/43/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, 
tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta, direktiivien 
78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 84/253/ETY kumoamisesta 
(EUVL L 157, 9.6.2006, s. 87).

11 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 537/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, 
yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista 
erityisvaatimuksista ja komission päätöksen 2005/909/EY kumoamisesta (EUVL L 158, 27.5.2014, s. 
77).
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Tarvittaessa on annettava myös pro forma -tiedot.

IV a Osingonjakopolitiikka
Kuvaus liikkeeseenlaskijan osingonjakopolitiikasta ja mahdollisista 
osingonjakoon kohdistuvista nykyisistä rajoituksista sekä osakkeiden 
takaisinostosta.

V. Kehityssuuntaukset
Tarkoituksena on antaa kuvaus seuraavista: 

a) tuotannon, myynnin, varastojen, kustannusten ja myyntihintojen 
kehityksen merkittävimmät viimeaikaiset suuntaukset edeltävän 
tilikauden lopusta EU:n elpymisesitteen päiväykseen asti; 

b) ainakin kuluvan tilikauden osalta tiedossa olevat suuntaukset, 
epävarmuustekijät, vaateet, sitoumukset tai tapahtumat, joiden voidaan 
kohtuullisen todennäköisesti odottaa vaikuttavan merkittävällä tavalla 
liikkeeseenlaskijan tulevaisuudennäkymiin.

b a) tiedot liikkeeseenlaskijan lyhyen ja pitkän aikavälin 
liiketoimintastrategiasta sekä taloudellisista ja muista tavoitteista covid-19-
kriisin yhteydessä tapauksen mukaan.
Jos tämän jakson a tai b alakohdassa tarkoitetuissa kehityssuuntauksissa ei 
ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, tästä on mainittava.

VI. Lopullinen tarjoushinta ja osakkeiden määrä, mukaan lukien osakkaiden 
sitova sitoumus merkitä yli 5 prosenttia ja merkintätakuun antajien nimet.
Tarkoituksena on antaa tarkat tiedot osaketarjouksen vastikkeesta ja esittää 
tiedot suurimpien osakkeenomistajien sitovista sitoumuksista merkitä yli 5 
prosenttia tarjotuista osakkeista ja merkintätakuusopimuksista.

VII. Osakkeiden merkintäpaikka ja -aika
Tarkoituksena on antaa seuraavat olennaiset tiedot yleisölle tarjottavista 
osakkeista:

a) kansainvälinen arvopaperin tunnistenumero (ISIN-koodi);
b) osakkeisiin liittyvät oikeudet, kyseisten oikeuksien käyttöön sovellettava 

menettely ja kyseisiä oikeuksia mahdollisesti koskevat rajoitukset;
c)  tiedot siitä, missä osakkeet voidaan merkitä, ja ajanjaksosta, jonka tarjous 

on voimassa, siihen mahdollisesti tehtävät muutokset mukaan luettuina, ja 
kuvaus hakumenettelystä sekä uusien osakkeiden liikkeeseenlaskupäivä.

VIII. Syyt tarjoamiseen ja tuottojen käyttö
Tarkoituksena on antaa tietoja syistä tarjoamiseen ja soveltuvin osin arvio 
liikkeeseenlaskijalle kertyvistä nettotuotoista sekä tärkeysjärjestykseen 
perustuva erittely tuottojen pääasiallisista käyttötarkoituksista.
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Jos liikkeeseenlaskija on tietoinen siitä, etteivät ennakoidut tuotot riitä kaikkien 
suunniteltujen käyttötarkoitusten rahoittamiseen, on ilmoitettava muun 
tarvittavan rahoituksen määrä ja lähteet. Lisäksi on annettava yksityiskohtainen 
selvitys, jos tuottoja käytetään omaisuuserien hankkimiseen muun kuin 
tavanomaisen liiketoiminnan harjoittamisen yhteydessä, julkistettujen 
yrityskauppojen rahoittamiseen tai velkojen maksamiseen tai vähentämiseen.

VIII a Saatu valtiontuki
Tarkoituksena on antaa tietoja siitä, onko liikkeeseenlaskija saanut elpymisen 
yhteydessä valtiontukea jossakin muodossa, sekä tietoja saadun tuen 
tarkoituksesta, sen tyypistä ja määrästä ja siihen mahdollisesti liittyvistä 
ehdoista.

IX a. Pääomarakenne ja velkaantuneisuus
Pääomarakennetta ja velkaantuneisuutta koskevat tiedot (toisistaan erotetaan 
taatut ja takaamattomat sekä vakuudelliset ja vakuudettomat velat) enintään 
90 päivää ennen asiakirjan päiväystä. Ilmaus ”velkaantuneisuus” kattaa myös 
välilliset ja ehdolliset sitoumukset.
Jos liikkeeseenlaskijan pääomarakenteessa ja velkaantuneisuudessa tapahtuu 
merkittäviä muutoksia 90 päivän ajanjaksolla, lisätiedot on annettava 
esittämällä selkeä kuvaus näistä muutoksista tai päivittämällä luvut, joita 
nämä muutokset koskevat.

X. Käyttöpääomaa koskeva lausunto
Annetaan lausunto siitä, vastaako käyttöpääoman määrä liikkeeseenlaskijan 
nykyisiä tarpeita ▌. Jos käyttöpääomaa ei ole riittävästi, on annettava tiedot 
siitä, miten liikkeeseenlaskija aikoo hankkia tarvittavan lisäkäyttöpääoman.

XI. Eturistiriidat
Tarkoituksena on antaa tietoja liikkeeseenlaskuun liittyvistä mahdollisista 
eturistiriidoista.

XII. Laimentuminen ja osakeomistus liikkeeseenlaskun jälkeen
Tarkoituksena on antaa tietoja, jotka koskevat liikkeeseenlaskijan nykyisten 
osakkeenomistajien osuuksia osakepääomasta ja äänioikeuksista sekä näiden 
osakepääoman ja äänioikeuksien laimentumisesta yleisölle tarjoamisesta 
seuraavan pääoman korottamisen jälkeen.”. 
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11.11.2020

SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/1129 
muuttamisesta siltä osin kuin on kyse EU:n elpymisesitteestä ja rahoituksenvälittäjiä 
koskevista kohdennetuista mukautuksista, joilla helpotetaan toipumista covid-19-pandemiasta
(COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))

Valmistelija: Virginie Joron

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) 2017/112914 vahvistetaan 
sellaisen esitteen laatimista, hyväksymistä 
ja levittämistä koskevat vaatimukset, joka 
on julkaistava, kun arvopapereita tarjotaan 
yleisölle tai otetaan kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyllä markkinalla 
unionissa. Osana toimenpiteitä, joilla 
autetaan liikkeeseenlaskijoita toipumaan 
covid-19-pandemian aiheuttamasta 
talouden häiriöstä, esitejärjestelmään on 
tarpeen tehdä kohdennettuja muutoksia. 
Tällaisten muutosten odotetaan antavan 
liikkeeseenlaskijoille ja 
rahoituksenvälittäjille mahdollisuuden 
vähentää kustannuksia ja vapauttaa 

(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) 2017/112914 vahvistetaan 
sellaisen esitteen laatimista, hyväksymistä 
ja levittämistä koskevat vaatimukset, joka 
on julkaistava, kun arvopapereita tarjotaan 
yleisölle tai otetaan kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyllä markkinalla 
unionissa. Osana toimenpiteitä, joilla 
autetaan liikkeeseenlaskijoita toipumaan 
covid-19-pandemian aiheuttamasta 
talouden häiriöstä, esitejärjestelmään on 
tarpeen tehdä kohdennettuja muutoksia 
edellyttäen, että niissä noudatetaan 
sisämarkkinoiden periaatteita ja otetaan 
huomioon pienten ja keskisuurten 
yritysten (pk-yritykset) ja startup-yritysten 
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resursseja elpymisvaihetta varten heti 
kriisin jälkeen.

erityistarpeet. Tällaisten muutosten 
odotetaan antavan liikkeeseenlaskijoille ja 
rahoituksenvälittäjille mahdollisuuden 
vähentää kustannuksia ja vapauttaa 
resursseja elpymisvaihetta varten heti 
kriisin jälkeen. Muutosten olisi myös 
suojeltava vähittäissijoittajien ja 
kuluttajien etuja, jotta kannustetaan 
osallistumista yritysten rahoitukseen ja 
saadaan säästäjät sijoittamaan. Pk-
yritysten, yrittäjien ja yhteisötalouden 
oman pääoman ehtoisesta rahoituksesta 
on tullut entistäkin ratkaisevampi covid-
19-pandemiasta elpymisen kannalta.

_________________ _________________
14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2017/1129, annettu 14 päivänä 
kesäkuuta 2017, arvopapereiden yleisölle 
tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyllä markkinalla ottamisen 
yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja 
direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta 
(EUVL L 168, 30.6.2017, s. 12).

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2017/1129, annettu 14 päivänä 
kesäkuuta 2017, arvopapereiden yleisölle 
tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyllä markkinalla ottamisen 
yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja 
direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta 
(EUVL L 168, 30.6.2017, s. 12).

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Covid-19-kriisi tekee unionin 
yrityksistä, erityisesti pk- ja startup-
yrityksistä, heikompia ja 
haavoittuvampia; Poistamalla esteitä ja 
byrokratiaa silloin, kun se on tarpeen 
unionin yritysten ja erityisesti pk-
yritysten, myös startup- ja midcap-
yritysten, rahoituslähteiden 
monipuolistamiseksi ja rahoituksen 
saannin helpottamiseksi, voidaan edistää 
näiden yritysten mahdollisuuksia päästä 
pääomamarkkinoille ja saada 
monipuolisempia ja kilpailukykyisempiä 
pidemmän aikavälin 
investointimahdollisuuksia vähittäis- ja 
suursijoittajille. Tältä osin tällä 
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asetuksella olisi pyrittävä myös siihen, 
että mahdolliset sijoittajat saisivat 
helpommin tietoa yrityksiä koskevista 
investointimahdollisuuksista, sillä niiden 
on usein vaikea arvioida uusia ja pieniä 
yrityksiä, joilla on ollut liiketoimintaa 
vain vähän aikaa, mikä vaikeuttaa 
erityisesti nuorten yrittäjien innovatiivisen 
yritystoiminnan käynnistämistä.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Luottolaitokset ovat osallistuneet 
aktiivisesti elvytykseen tukemalla 
rahoitusta tarvinneita yrityksiä, ja niillä 
odotetaan olevan merkittävä rooli 
elpymisessä. Asetuksessa (EU) 2017/2019 
myönnetään luottolaitoksille vapautus 
esitteen julkaisemisvelvollisuudesta, kun 
on kyse tiettyjen muiden kuin 
osakesidonnaisten arvopapereiden 
jatkuvasta tai toistuvasta tarjoamisesta, 
jossa vastikkeiden kokonaismäärä on 
enintään 75 miljoonaa euroa 12 kuukauden 
aikana. Tätä vapautuksen raja-arvoa olisi 
korotettava rajoitetuksi ajaksi, jotta 
voidaan edistää luottolaitosten 
varainhankintaa ja tarjota niille 
liikkumavaraa, jonka ansiosta ne voivat 
tukea asiakkaitaan reaalitaloudessa. Koska 
kyseinen toimenpide on rajoitettu 
elpymisvaiheeseen, sen olisi oltava 
käytettävissä rajoitetun 18 kuukauden ajan.

(3) Luottolaitokset ovat osallistuneet 
aktiivisesti elvytykseen tukemalla 
rahoitusta tarvinneita yrityksiä, ja niillä 
odotetaan olevan merkittävä rooli 
elpymisessä. Asetuksessa (EU) 2017/2019 
myönnetään luottolaitoksille vapautus 
esitteen julkaisemisvelvollisuudesta, kun 
on kyse tiettyjen muiden kuin 
osakesidonnaisten arvopapereiden 
jatkuvasta tai toistuvasta tarjoamisesta, 
jossa vastikkeiden kokonaismäärä on 
enintään 75 miljoonaa euroa 12 kuukauden 
aikana. Tätä vapautuksen raja-arvoa olisi 
korotettava rajoitetuksi ajaksi, jotta 
voidaan edistää luottolaitosten 
varainhankintaa ja tarjota niille 
liikkumavaraa, jonka ansiosta ne voivat 
tukea asiakkaitaan reaalitaloudessa. Koska 
kyseinen toimenpide on rajoitettu 
elpymisvaiheeseen, sen olisi oltava 
käytettävissä rajoitetun 21 kuukauden ajan.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) EU:n elpymisesitteeseen olisi (7) EU:n elpymisesitteeseen olisi 
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sisällytettävä lyhyt tiivistelmä, joka 
muodostaa hyödyllisen tietolähteen 
sijoittajille, erityisesti vähittäissijoittajille. 
Tiivistelmän olisi oltava itsenäinen osa 
EU:n elpymisesitettä ja painotuttava 
keskeisiin tietoihin, joiden avulla sijoittajat 
voisivat päättää, mitä arvopapereiden 
tarjoamisia ja arvopapereiden 
kaupankäynnin kohteeksi ottamisia ne 
tutkivat tarkemmin tutustumalla koko 
EU:n elpymisesitteeseen voidakseen tehdä 
päätöksensä.

sisällytettävä lyhyt tiivistelmä, joka 
muodostaa hyödyllisen tietolähteen 
sijoittajille, erityisesti vähittäissijoittajille, 
säästäjille, pk-yrityksille ja startup-
yrityksille. Tiivistelmä olisi esitettävä EU:n 
elpymisesitteen alussa ja sen olisi 
painotuttava olennaisiin, täsmällisiin ja 
ajantasaisiin tietoihin, joiden avulla 
sijoittajat voisivat päättää, mitä 
arvopapereiden tarjoamisia ja 
arvopapereiden kaupankäynnin kohteeksi 
ottamisia ne tutkivat tarkemmin, ja sen 
jälkeen tutustua koko EU:n 
elpymisesitteeseen voidakseen tehdä 
päätöksensä. EU:n elpymisesitettä 
laadittaessa on olennaisen tärkeää ottaa 
lähtökohdaksi sisämarkkinanäkökulma, 
jossa vältetään jäsenvaltioiden välistä 
hajanaisuutta. Tällainen lähtökohta olisi 
varmistettava asettamalla EU:n 
elpymisesite saataville kaikissa 
jäsenvaltioissa sekä tarjoamalla 
koordinointia EU:n elpymisesitteen 
kieliasun ja muodon suhteen sekä sen 
suhteen, millä keinoin kyseisen esitteen 
voi saada käyttöönsä, jotta voidaan antaa 
sijoittajille mahdollisuus tehdä omat 
arvionsa ja muodostaa omat käsityksensä 
sijoittamiseen liittyvistä riskeistä.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) EU:n elpymisesitteessä esitettyjen 
tietojen rakennetta koskevien käytäntöjen 
epäyhtenäisyys voisi heikentää 
mahdollisten sijoittajien kykyä ymmärtää 
sijoittamiseen liittyvät riskit hyvin ja lisätä 
markkinoiden hajanaisuutta. Jotta 
esitteen asianmukainen selkeys voidaan 
toteuttaa koko unionissa, tiedot olisi 
esitettävä selkeästi ja ymmärrettävästi, 
jolloin yksittäiset sijoittajat voivat tehdä 
omat arvionsa ja muodostaa omat 
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käsityksensä sijoittamiseen liittyvistä 
riskeistä. Sen jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen, jossa liikkeeseenlasku 
tapahtuu, ja mahdollisuuksien mukaan 
liikkeeseenlaskijan, olisi asetettava 
tällaiset tiedot helposti saataville. 
Liikkeeseenlaskijoiden olisi esitettävä 
liitteessä V a tarkoitetut tiedot samassa 
järjestyksessä kuin ne esitetään kyseisessä 
liitteessä.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Asetuksen (EU) 2017/1129 mukaan 
rahoituksenvälittäjien on ilmoitettava 
sijoittajille täydennyksen mahdollisuudesta 
ja tietyissä olosuhteissa otettava sijoittajiin 
yhteyttä samana päivänä kuin täydennys 
julkaistaan. Niiden sijoittajien laaja joukko, 
joihin on otettava yhteyttä, ja 
yhteydenoton määräaika voivat aiheuttaa 
ongelmia. Jotta rahoituksenvälittäjille 
voidaan tarjota helpotuksia ja vapauttaa 
niiden resursseja samalla kun säilytetään 
korkeatasoinen sijoittajansuoja, olisi 
säädettävä oikeasuhteisemmasta 
järjestelmästä. Tällaisessa järjestelmässä 
olisi täsmennettävä, mihin sijoittajiin 
rahoituksenvälittäjien olisi otettava 
yhteyttä, kun täydennys julkaistaan, ja 
pidennettävä määräaikaa, jonka kuluessa 
kyseisiin sijoittajiin on otettava yhteyttä.

(10) Asetuksen (EU) 2017/1129 mukaan 
rahoituksenvälittäjien on ilmoitettava 
sijoittajille täydennyksen mahdollisuudesta 
ja tietyissä olosuhteissa otettava sijoittajiin 
yhteyttä samana päivänä kuin täydennys 
julkaistaan. Määräaika, jonka kuluessa 
sijoittajiin on otettava yhteyttä, sekä 
niiden sijoittajien laaja joukko, joihin on 
otettava yhteyttä, voivat aiheuttaa ongelmia 
rahoituksenvälittäjille. Jotta 
rahoituksenvälittäjille voidaan tarjota 
helpotuksia ja vapauttaa niiden resursseja 
samalla kun säilytetään korkeatasoinen 
sijoittajansuoja, olisi säädettävä 
oikeasuhteisemmasta järjestelmästä. 
Tällaisessa järjestelmässä olisi 
täsmennettävä, mihin sijoittajiin 
rahoituksenvälittäjien olisi otettava 
yhteyttä, kun täydennys julkaistaan, ja 
pidennettävä määräaikaa, jonka kuluessa 
kyseisiin sijoittajiin on otettava yhteyttä.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(11) Koska EU:n elpymisesite on 
rajoitettu elpymisvaiheeseen, kyseistä 
esitettä koskevan järjestelmän 
voimassaolon olisi päätyttävä 18 
kuukauden kuluttua tämän asetuksen 
soveltamispäivästä. EU:n elpymisesitteiden 
jatkuvuuden varmistamiseksi ennen 
järjestelmän voimassaolon päättymistä 
hyväksyttyihin esitteisiin olisi sovellettava 
voimassaolon jatkamista koskevaa 
säännöstä.

(11) Koska EU:n elpymisesite on 
rajoitettu elpymisvaiheeseen, kyseistä 
esitettä koskevan järjestelmän 
voimassaolon olisi päätyttävä 21 
kuukauden kuluttua tämän asetuksen 
soveltamispäivästä. EU:n elpymisesitteiden 
jatkuvuuden varmistamiseksi niihin EU:n 
elpymisesitteisiin, jotka on hyväksytty 
ennen järjestelmän voimassaolon 
päättymistä, olisi sovellettava 
voimassaolon jatkamista koskevaa 
säännöstä.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Komission olisi annettava ennen 
21 päivää heinäkuuta 2022 Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomus 
tämän asetuksen soveltamisesta sekä 
tarvittaessa sen ohella säädösehdotus. 
Uudelleentarkasteluun olisi sisällytettävä 
arvio siitä, ovatko EU:n elpymisesitteitä 
koskevat tietovaatimukset asianmukaiset 
tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

(12) Komission olisi annettava ennen 
21 päivää heinäkuuta 2022 Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomus 
tämän asetuksen soveltamisesta sekä 
tarvittaessa sen ohella säädösehdotus. 
Uudelleentarkasteluun olisi sisällytettävä 
arvio siitä, ovatko EU:n elpymisesitteitä 
koskevat tietovaatimukset asianmukaiset 
tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi, ja jos komissio pitää niitä 
asianmukaisina, sen olisi sisällytettävä 
säädösehdotukseensa muodoltaan pysyvä 
esite, joka vähentäisi EU:n 
elpymisesitteen kattamien listautumisen 
jälkeisten liikkeeseenlaskujen rasitteita. 
Kyseisessä arviossa olisi käsiteltävä sitä, 
saako EU:n elpymisesite aikaan 
asianmukaisen tasapainon hallinnollisten 
rasitteiden vähentämisen ja 
sijoittajansuojan välillä.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) 2017/1129
1 artikla – 4 kohta – k alakohta – johdantokappale



RR\1218752FI.docx 27/39 PE658.908v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

”k) [tämän asetuksen 
soveltamispäivästä] alkaen [18 kuukautta 
tämän asetuksen soveltamispäivästä] asti 
muut kuin osakesidonnaiset arvopaperit, 
joita luottolaitokset laskevat liikkeeseen 
jatkuvasti tai toistuvasti, kun tarjottujen 
arvopapereiden yhteenlasketut vastikkeet 
kokonaisuudessaan unionissa 12 
kuukauden aikana ovat luottolaitosta kohti 
alle 150 000 000 euroa, edellyttäen, että 
kyseiset arvopaperit

”k) [tämän asetuksen 
soveltamispäivästä] alkaen [21 kuukautta 
tämän asetuksen soveltamispäivästä] asti 
muut kuin osakesidonnaiset arvopaperit, 
joita luottolaitokset laskevat liikkeeseen 
jatkuvasti tai toistuvasti, kun tarjottujen 
arvopapereiden yhteenlasketut vastikkeet 
kokonaisuudessaan unionissa 12 
kuukauden aikana ovat luottolaitosta kohti 
alle 150 000 000 euroa, edellyttäen, että 
kyseiset arvopaperit

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2017/1129
7 artikla – 12 a kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) oltava laadittu tämän asetuksen 27 
artiklan mukaisesti;

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2017/1129
7 artikla – 12 a kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) johdanto, joka sisältää tämän 
artiklan 5 kohdassa määritellyn 
varoituksen;

i) johdanto, joka sisältää varoitukset 
ja esitteen hyväksymispäivän tämän 
artiklan 5 kohdan mukaisesti;

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EU) 2017/1129
14 a artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) olennaiset tiedot osakkeista, 
liikkeeseenlaskun syistä ja sen 
vaikutuksesta liikkeeseenlaskijan yleiseen 
pääomarakenteeseen sekä tuottojen 
käytöstä.

b) olennaiset tiedot osakkeista, 
arvopapereihin liittyvistä oikeuksista, 
mukaan lukien mahdolliset kyseisten 
oikeuksien käyttämiseen liittyvät 
rajoitukset ja menettelyt, 
liikkeeseenlaskun syistä ja sen 
vaikutuksesta liikkeeseenlaskijan yleiseen 
pääomarakenteeseen, pääomarakennetta 
ja velkaantuneisuutta koskevasta 
ilmoituksesta, käyttöpääomaa koskevista 
tiedoista sekä tuottojen käytöstä.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EU) 2017/1129
14 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EU:n elpymisesitteen tiedot on laadittava 
ja esitettävä helposti analysoitavassa, 
ytimekkäässä ja ymmärrettävässä 
muodossa, jotta sijoittajat voivat tehdä 
perustellun sijoituspäätöksen. 
Toimivaltaisen viranomaisen on myös 
otettava huomioon, onko liikkeeseenlaskija 
julkistanut säännellyt tiedot soveltuvin osin 
direktiivin 2004/109/EY ja asetuksen (EU) 
N:o 596/2014 mukaisesti sekä soveltuvin 
osin tiedot, joita tarkoitetaan komission 
delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/565.

EU:n elpymisesitteen tiedot on 
kirjoitettava helposti ymmärrettävällä, 
ytimekkäällä ja helppotajuisella kielellä ja 
esitettävä sijoittajille, erityisesti pk-
yrityksille ja säästäjille, selkeässä, helposti 
analysoitavassa, tiiviissä ja 
ymmärrettävässä muodossa, jotta nämä 
voivat tehdä perustellun sijoituspäätöksen. 
Toimivaltaisen viranomaisen on myös 
otettava huomioon, onko liikkeeseenlaskija 
julkistanut säännellyt tiedot soveltuvin osin 
direktiivin 2004/109/EY ja asetuksen (EU) 
N:o 596/2014 mukaisesti sekä soveltuvin 
osin tiedot, joita tarkoitetaan komission 
delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/565. 
Toimivaltainen viranomainen varmistaa, 
että EU:n elpymisesite on helposti 
sijoittajien saatavilla.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EU) 2017/1129
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14 a artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liikkeeseenlaskijat voivat päättää, missä 
järjestyksessä liitteessä V a tarkoitetut 
tiedot esitetään EU:n elpymisesitteessä.”

Liikkeeseenlaskijoiden olisi esitettävä 
vaadittavat tiedot EU:n elpymisesitteessä 
noudattaen sitä järjestystä, jossa liitteessä 
V a tarkoitetut tiedot esitetään.”

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) 2017/1129
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

”2. Mikäli esite liittyy arvopapereiden 
tarjoamiseen yleisölle, sijoittajilla, jotka 
ovat jo päättäneet ostaa tai merkitä 
arvopapereita ennen täydennyksen 
julkaisemista, on oltava oikeus perua 
sitoumuksensa kolmen työpäivän kuluessa 
täydennyksen julkaisemisesta edellyttäen, 
että 1 kohdassa tarkoitettu merkittävä uusi 
seikka, olennainen virhe tai olennainen 
epätarkkuus ilmeni tai havaittiin ennen 
tarjousajan päättymistä tai arvopapereiden 
toimittamista, sen mukaan, kumpi näistä 
tapahtuu ensin. Liikkeeseenlaskija tai 
tarjoaja voi pidentää tätä määräaikaa. 
Perumisoikeuden päättymispäivä on 
ilmoitettava täydennyksessä.”

”2. Mikäli esite liittyy arvopapereiden 
tarjoamiseen yleisölle, sijoittajilla, jotka 
ovat jo päättäneet ostaa tai merkitä 
arvopapereita ennen täydennyksen 
julkaisemista, on oltava oikeus perua 
sitoumuksensa kahden työpäivän kuluessa 
täydennyksen julkaisemisesta edellyttäen, 
että 1 kohdassa tarkoitettu merkittävä uusi 
seikka, olennainen virhe tai olennainen 
epätarkkuus ilmeni tai havaittiin ennen 
tarjousajan päättymistä tai arvopapereiden 
toimittamista, sen mukaan, kumpi näistä 
tapahtuu ensin. Liikkeeseenlaskija tai 
tarjoaja voi pidentää tätä määräaikaa. 
Perumisoikeuden päättymispäivä on 
ilmoitettava täydennyksessä.”

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2017/1129
23 artikla – 7a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään kohta seuraavasti:
”7 a. Edellä 23 artiklan 2 ja 3 kohdassa 
säädettyjen määräaikojen olisi päätyttävä 
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21 kuukauden kuluttua tämän asetuksen 
soveltamispäivästä.”

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Asetus (EU) 2017/1129
47 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 14 a artiklassa säädetyn järjestelmän 
voimassaolo päättyy [18 kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen 
soveltamispäivästä].

Edellä 14 a artiklassa säädetyn järjestelmän 
voimassaolo päättyy [21 kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen 
soveltamispäivästä].

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Asetus (EU) 2017/1129
47 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

EU:n elpymisesitteitä, jotka on laadittu 
14 a artiklan mukaisesti ja hyväksytty 
[tämän asetuksen soveltamispäivä] ja [18 
kuukautta tämän asetuksen 
soveltamispäivästä] välisenä aikana, 
säännellään edelleen kyseisen artiklan 
mukaisesti niiden voimassaolon 
päättymiseen saakka tai siihen asti, kun on 
kulunut kaksitoista kuukautta [18 
kuukautta tämän asetuksen 
soveltamispäivästä], sen mukaan, kumpi 
tapahtuu ensin.”

EU:n elpymisesitteitä, jotka on laadittu 
14 a artiklan mukaisesti ja hyväksytty 
[tämän asetuksen soveltamispäivä] ja [21 
kuukautta tämän asetuksen 
soveltamispäivästä] välisenä aikana, 
säännellään edelleen kyseisen artiklan 
mukaisesti niiden voimassaolon 
päättymiseen saakka tai siihen asti, kun on 
kulunut kaksitoista kuukautta [21 
kuukautta tämän asetuksen 
soveltamispäivästä], sen mukaan, kumpi 
tapahtuu ensin.”

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Asetus (EU) 2017/1129
48 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) analyysi siitä, saako EU:n 
kasvuesite aikaan asianmukaisen 
tasapainon sijoittajansuojan ja sen käyttöön 
oikeutettujen henkilöiden hallinnollisten 
rasitteiden vähentämisen välillä;

b) analyysi siitä, saako EU:n 
kasvuesite aikaan asianmukaisen 
tasapainon sijoittajansuojan, erityisesti 
vähittäissijoittajien, pk-yritysten ja 
startup-yritysten osalta, ja sen käyttöön 
oikeutettujen henkilöiden hallinnollisten 
rasitteiden vähentämisen välillä;

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Asetus (EU) 2017/1129
48 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) hyväksyttyjen EU:n 
elpymisesitteiden lukumäärä ja analyysi 
niiden määrän kehittymisestä;

c) hyväksyttyjen vakiomuotoisten 
esitteiden, EU:n kasvuesitteiden ja EU:n 
elpymisesitteiden lukumäärä sekä analyysi 
niiden määrän kehittymisestä;

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Asetus (EU) 2017/1129
48 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) analyysi siitä, saako EU:n 
elpymisesite aikaan asianmukaisen 
tasapainon sijoittajansuojan ja sen käyttöön 
oikeutettujen henkilöiden hallinnollisten 
rasitteiden vähentämisen välillä;”.

e) analyysi siitä, saavatko EU:n 
kasvuesitteen vaikutukset aikaan 
asianmukaisen tasapainon sijoittajansuojan, 
erityisesti vähittäissijoittajien, pk-yritysten 
ja startup-yritysten sekä tietojen 
käytettävyyden osalta, ja sen käyttöön 
oikeutettujen henkilöiden hallinnollisten 
rasitteiden vähentämisen välillä;

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
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Asetus (EU) 2017/1129
48 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) analyysi siitä, onko liitteissä 
asetettuja vaatimuksia tarpeen muuttaa;

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Asetus (EU) 2017/1129
48 artikla – 2 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e b) perumisoikeuttaan käyttävien 
sijoittajien peruuttamien sijoitusten 
volyymi ja sen osuus sijoitusten 
kokonaisvolyymista jaoteltuna 
vakiomuotoisiin esitteisiin, EU:n 
kasvuesitteisiin ja EU:n elpymisesitteisiin; 
ja kyseisiin tietoihin perustuva arvio siitä, 
onko perumisoikeus kestoltaan ja 
luonteeltaan asianmukainen ja sellainen, 
ettei se heikennä pääoman 
hankintaprosessin tehokkuutta tai 
sijoittajansuojaa;

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Asetus (EU) 2017/1129
48 artikla – 2 kohta – e c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e c) tähän asetukseen liittyvän 
sijoittajien, tarjoajien tai 
rahoituksenvälittäjien ja kolmansien 
osapuolien sääntöjenvastaisen ja 
petollisen toiminnan tyypit ja 
suuntaukset;

Tarkistus 25
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Asetus (EU) 2017/1129
48 artikla – 2 kohta – e d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e d) riski-, kustannus- ja hyötyanalyysi 
siitä, voiko EU:n elpymisesitteestä tulla 
muodoltaan pysyvä esite.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Liite I
Asetus (EU) 2017/1129
Liite V a – I jakso – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tarkoituksena on yksilöidä osakkeita 
liikkeeseen laskeva yritys, mukaan lukien 
sen oikeushenkilötunnus (LEI), sen 
perustamisjäsenvaltio ja verkkosivusto, 
jolta sijoittajat voivat löytää tietoja yhtiön 
liiketoiminnasta, sen valmistamista 
tuotteista tai tarjoamista palveluista, sen 
pääasiallisista kilpailumarkkinoista, sen 
organisaatiorakenteesta ja tarvittaessa 
viittaamalla sisällytetyistä tiedoista.

Tarkoituksena on lisätä avoimuutta ja 
yksilöidä osakkeita liikkeeseen laskeva 
yritys, mukaan lukien sen 
oikeushenkilötunnus (LEI), sen 
perustamisjäsenvaltio ja mahdollinen 
verkkosivusto, jolta sijoittajat voivat löytää 
tietoja yhtiön liiketoiminnasta ja tämän 
liitteen IV jakson neljännessä 
alakohdassa määritellystä 
vastuuvapauslausekkeesta, yhtiön 
valmistamista tuotteista tai tarjoamista 
palveluista, sen pääasiallisista 
kilpailumarkkinoista, sen 
organisaatiorakenteesta ja tarvittaessa 
viittaamalla sisällytetyistä tiedoista.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Liite I
Asetus (EU) 2017/1129
Liite V a – III jakso – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tarkoituksena on kuvata olennaisimpia 
liikkeeseenlaskijaan ja osakkeisiin liittyviä 
riskejä.

Kuvaus olennaisista riskeistä, jotka 
liittyvät liikkeeseenlaskijaan ja jotka voivat 
vaikuttaa liikkeeseenlaskijan kykyyn 
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täyttää arvopapereihin liittyvät 
velvollisuutensa; riskit, jaoteltuina 
rajoitettuun määrään luokkia, merkitään 
jaksoon, jonka otsikko on ”Riskitekijät”.

Kussakin luokassa on esitettävä ensin 
olennaisimmat riskit, jotka 
liikkeeseenlaskija, tarjoaja tai 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä 
markkinalla ottamista hakeva henkilö on 
tekemässään arvioinnissa havainnut, 
kielteinen vaikutus liikkeeseenlaskijaan ja 
riskien toteutumisen todennäköisyys 
huomioon ottaen. Riskitekijät on 
ilmoitettava rekisteröintiasiakirjassa.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Liite I
Asetus (EU) 2017/1129
Liite V a – IX jakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

X. Käyttöpääomaa koskeva lausunto X. Käyttöpääomaa koskevat tiedot 
sekä tiedot pääomarakenteesta ja 
velkaantuneisuudesta

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Liite I
Asetus (EU) 2017/1129
Liite V a – X jakso

Komission teksti Tarkistus

Tarkoituksena on antaa tietoa siitä, 
riittääkö käyttöpääoma liikkeeseenlaskijan 
nykyisiin tarpeisiin tai, ellei se riitä, miten 
liikkeeseenlaskija aikoo saada tarvittavan 
lisäkäyttöpääoman.

Tarkoituksena on antaa tietoa 
liikkeeseenlaskijan pääomarakenteesta ja 
velkaantuneisuudesta sekä tietoa siitä, 
riittääkö käyttöpääoma liikkeeseenlaskijan 
nykyisiin tarpeisiin. Jos pääomaa ei ole 
riittävästi, on annettava selkeä kuvaus 
siitä, miten liikkeeseenlaskija aikoo saada 
tarvittavan lisäkäyttöpääoman.
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