
AM\722236LT.doc PE405.953v01-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 










 2009

Teisės reikalų komitetas

2007/2238(INI)

8.5.2008

PAKEITIMAI
1 - 25

Nuomonės projektas
Piia-Noora Kauppi
(PE404.799v01-00)

dėl rizikos draudimo fondų ir privataus kapitalo fondų
(2007/2238(INI))



PE405.953v01-00 2/15 AM\722236LT.doc

LT

AM_Com_NonLegOpinion



AM\722236LT.doc 3/15 PE405.953v01-00

LT

Pakeitimas 1
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi rizikos draudimo fondai ir 
privataus kapitalo fondai daro svarbų ir 
teigiamą poveikį Europos ekonomikai, t. y.
didinamas Europos konkurencingumas ir 
prisidedama prie darbo vietų kūrimo,

A. kadangi ilgalaikės rizikos draudimo
fondų ir privataus kapitalo fondų 
investicijos gali turėti svarbų poveikį 
Europos ekonomikai, nes didinamas 
Europos konkurencingumas ir prisidedama 
prie darbo vietų kūrimo,

Or. en

Pakeitimas 2
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Nuomonės projektas
Aa konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi rizikos draudimo fondų ir 
privataus kapitalo fondų investavimo 
strategijos dažnai paremtos ženklia 
finansine rizika ir dideliu įsiskolinimu, 
todėl baiminamasi dėl finansų stabilumo, 

Or. en

Pakeitimas 3
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Nuomonės projektas
Ba konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ba. kadangi nėra konkrečiai rizikos 
draudimo fondams ir privataus kapitalo 
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fondams skirtų Bendrijos teisės aktų, 

Or. en

Pakeitimas 4
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi principais pagrįstas 
reguliavimas yra tinkamas finansinių rinkų 
reguliavimo metodas, nes šis reguliavimo 
metodas lengviau pritaikomas prie rinkos 
pokyčių, palyginti su produktų 
reguliavimo metodu,

C. kadangi rizikos draudimo fondų ir 
privataus kapitalo fondų savireguliavimo 
nepakanka; kadangi principais pagrįstas 
reguliavimas yra tinkamas finansinių rinkų 
reguliavimo metodas, nes šis reguliavimo 
metodas pritaikomas prie rinkos pokyčių,

Or. en

Pakeitimas 5
Sharon Bowles

Nuomonės projektas
Ca konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ca. kadangi rizikos draudimo fondai ir 
privataus kapitalo fondai neturėtų būti 
vertinami kitaip negu bet kokios kitos 
privačios investicijos, be to, jiems neturėtų 
būti nustatyti specialūs teisės aktai, 
kuriuos taikant būtų neteisingai daroma 
įtaka jų konkurencingumui,  

Or. en
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Pakeitimas 6
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

D. kadangi skaidrumas itin svarbus siekiant 
užtikrinti rinkos veikimą, tačiau jis turi būti 
tikslingas, kalbant apie tam tikras tikslines 
grupes; kadangi netikslinis skaidrumas gali 
daryti neigiamą poveikį rinkos stabilumui, 
pvz., dėl investicinio elgesio mėgdžiojimo 
ir agresyvios prekybos, ir kelia pavojų, kad 
bus sunaikintas alternatyvus investavimo 
verslo modelis, pagrįstas naujoviškomis 
prekybos strategijomis,

D. kadangi dabartinė finansų krizė 
pademonstravo skaidrumo stygių ir 
kadangi pripažįstama, kad reikia didinti 
skaidrumą įvairiuose lygmenyse; kadangi 
skaidrumas itin svarbus siekiant užtikrinti 
rinkos veikimą, tačiau jis turi būti 
tikslingas, kalbant apie tam tikras tikslines 
grupes; kadangi netikslinis skaidrumas gali 
daryti neigiamą poveikį rinkos stabilumui, 
pvz., dėl investicinio elgesio mėgdžiojimo 
ir agresyvios prekybos, ir kelia pavojų, kad 
bus sunaikintas alternatyvus investavimo 
verslo modelis, pagrįstas naujoviškomis 
prekybos strategijomis,

Or. en

Pakeitimas 7
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Nuomonės projektas
Ea konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ea. kadangi rizikos draudimo fondų ir 
privataus kapitalo fondų veiklos bendras 
poveikis gali būti pavojingas visai 
sistemai; kadangi finansų rinkos 
priežiūros institucijoms trūksta bendro 
rizikos draudimo fondų ir privataus
kapitalo fondų veiklos supratimo; kadangi 
šiuo metu nėra tinkamų teisės priemonių, 
kuriomis naudodamosis rinkos priežiūros 
institucijos galėtų sustabdyti rizikos 
draudimo fondų ir privataus kapitalo 
fondų žalą finansų rinkų stabilumui,  
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Or. en

Pakeitimas 8
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Nuomonės projektas
Eb konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Eb. kadangi dėl atlygio rizikos draudimo 
fondų ir privataus kapitalo fondų 
valdytojams sistemų gali atsirasti ydingos 
paskatos neatsakingai rizikuoti,

Or. en

Pakeitimas 9
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Nuomonės projektas
Ec konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ec. kadangi dabartinei įmonių valdymo 
struktūrai, be kita ko, būdingas 
disbalansas, susijęs su nuosavybe, 
kontrole, skaidrumu, priežiūra, 
atskaitomybe ir informavimu; kadangi 
rizikos draudimo fondai ir privataus 
kapitalo fondai gali turėti neigiamos 
įtakos įmonių veiklos valdymo 
skaidrumui,

Or. en

Pakeitimas 10
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į tai, kad yra priimtų 
Bendrijos teisės aktų dėl finansinių rinkų, 
tiesiogiai arba netiesiogiai taikomų rizikos 
draudimo fondams ir privačiam kapitalui;
pabrėžia, kad daugelis šių teisės aktų gana 
nauji, todėl dar neįmanoma visiškai 
įvertinti jų poveikio; atsižvelgdamas į tai, 
ragina valstybes nares ir Komisiją 
užtikrinti, kad minėtieji teisės aktai būtų 
nuosekliai įgyvendinami ir taikomi;

1. atkreipia dėmesį į tai, kad yra priimtų 
Bendrijos teisės aktų dėl finansinių rinkų, 
tiesiogiai arba netiesiogiai ir tik tam tikru 
mastu taikomų rizikos draudimo fondams 
ir privačiam kapitalui; pabrėžia, kad 
daugelis šių teisės aktų gana nauji, todėl 
dar neįmanoma visiškai įvertinti jų 
poveikio; atsižvelgdamas į tai, ragina 
valstybes nares ir Komisiją užtikrinti, kad 
minėtieji teisės aktai būtų nuosekliai 
įgyvendinami ir taikomi;

Or. en

Pakeitimas 11
Sharon Bowles

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į tai, kad yra priimtų 
Bendrijos teisės aktų dėl finansinių rinkų, 
tiesiogiai arba netiesiogiai taikomų rizikos 
draudimo fondams ir privačiam kapitalui;
pabrėžia, kad daugelis šių teisės aktų gana 
nauji, todėl dar neįmanoma visiškai 
įvertinti jų poveikio; atsižvelgdamas į tai, 
ragina valstybes nares ir Komisiją 
užtikrinti, kad minėtieji teisės aktai būtų 
nuosekliai įgyvendinami ir taikomi;

1. atkreipia dėmesį į tai, kad yra priimtų 
Bendrijos teisės aktų dėl finansinių rinkų, 
tiesiogiai arba netiesiogiai taikomų rizikos 
draudimo fondams ir privačiam kapitalui;
pabrėžia, kad daugelis šių teisės aktų gana 
nauji, todėl dar neįmanoma visiškai 
įvertinti jų poveikio; atsižvelgdamas į tai, 
ragina valstybes nares ir Komisiją 
užtikrinti, kad minėtieji teisės aktai būtų 
nuosekliai įgyvendinami ir taikomi;
pabrėžia, kad nereikėtų pažeisti 
komercinės informacijos atskleidimo, 
kurio reikalaujama iš privataus kapitalo 
portfelių bendrovių, ir informacijos 
atskleidimo, kurio reikalaujama iš kitų 
bendrovių, pusiausvyros; tvirtina, kad bet 
kokiems vėlesniems galiojančių teisės 
aktų pakeitimams turi būti taikoma 
derama sąnaudų ir naudos analizė, be to, 
jie negali būti diskriminacinio pobūdžio;  
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Or. en

Pakeitimas 12
Sharon Bowles

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į tai, kad be esamų 
teisės aktų, rizikos draudimo fondo ir 
privataus kapitalo sektoriai sukūrė savo 
savanoriškus pažangiosios patirties 
standartus; remia šias iniciatyvas ir mano, 
kad toks privalomos galios neturinčios 
teisės metodas tinkamas šiems dviems 
sektoriams reglamentuoti, kadangi šių 
sektorių inicijuotus standartus galima 
lengviau pritaikyti prie rinkos pokyčių 
negu griežtą reglamentavimą ir, laikantis 
šių standartų, galima geriau negu pagal 
Bendrijos teisės aktus užtikrinti tam tikrą 
visuotinę kontrolę, ypač kalbant apie 
lengvatinėse prekybos zonose veiklą 
vykdančius veikėjus;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad be esamų 
teisės aktų, rizikos draudimo fondo ir 
privataus kapitalo sektoriai sukūrė savo 
savanoriškus pažangiosios patirties 
standartus; remia šias iniciatyvas ir mano, 
kad toks privalomos galios neturinčios 
teisės metodas tinkamas šiems dviems 
sektoriams reglamentuoti, kadangi šių 
sektorių inicijuotus standartus galima 
lengviau pritaikyti prie rinkos pokyčių 
negu griežtą reglamentavimą ir, laikantis 
šių standartų, galima geriau negu pagal 
Bendrijos teisės aktus užtikrinti tam tikrą 
visuotinę kontrolę, ypač kalbant apie 
lengvatinėse prekybos zonose veiklą 
vykdančius veikėjus; mano, kad bet koks 
perdėtas reglamentavimas turės neigiamą 
poveikį, nes daugiau rizikos draudimo 
fondų valdytojų ir privataus kapitalo 
fondų persikels į lengvatinės prekybos 
zonas ir dėl to sumažės skaidrumo ir 
priežiūros;

Or. en

Pakeitimas 13
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į tai, kad be esamų 
teisės aktų, rizikos draudimo fondo ir 

2. atkreipia dėmesį į tai, kad be esamų 
teisės aktų, rizikos draudimo fondo ir 
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privataus kapitalo sektoriai sukūrė savo 
savanoriškus pažangiosios patirties 
standartus; remia šias iniciatyvas ir mano, 
kad toks privalomos galios neturinčios 
teisės metodas tinkamas šiems dviems 
sektoriams reglamentuoti, kadangi šių 
sektorių inicijuotus standartus galima
lengviau pritaikyti prie rinkos pokyčių
negu griežtą reglamentavimą ir, laikantis 
šių standartų, galima geriau negu pagal 
Bendrijos teisės aktus užtikrinti tam tikrą 
visuotinę kontrolę, ypač kalbant apie 
lengvatinėse prekybos zonose veiklą 
vykdančius veikėjus;

privataus kapitalo sektoriai sukūrė savo 
savanoriškus pažangiosios patirties 
standartus; remia šias iniciatyvas, tačiau 
pabrėžia, kad toks privalomos galios 
neturinčios teisės metodas nepakankamas
šiems dviems sektoriams reglamentuoti, 
kadangi šios iniciatyvos nėra 
įpareigojančios ir jas taikant 
neužkertamas kelias ne itin atsakingiems 
šio verslo subjektams prisiimti per didelę 
riziką siekiant didesnio pelno iš 
investicijų; ragina Komisiją pateikti 
pasiūlymus, kurie taikant Lamfalussy 
procesą pagrįsti principais, siekiant , kad 
juos būtų galima pritaikyti prie rinkos 
pokyčių;

Or. en

Pakeitimas 14
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Nuomonės projektas
2a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Komisiją išnagrinėti galimybes 
rinkos dalyvius, kurie veikia ypatingai 
palankų mokesčių režimą numatančių 
valstybių jurisdikcijoje, reguliuoti 
visuotiniu mastu;

Or. en

Pakeitimas 15
Sharon Bowles

Nuomonės projektas
2a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pripažįsta privataus kapitalo atliekamą 
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teigiamą vaidmenį remiant naujas 
bendroves ir suteikiant finansinės ir 
valdymo vertės bei patirties 
bankrutuojančioms bendrovėms; pažymi, 
kad vadinamasis turto išpardavimas 
dalimis yra išimtis, o ne norma; pažymi, 
kad valstybės narės turi ar gali parengti 
priemones kovoti su turto išpardavimu 
dalimis ir kad portfelio bendrovės 
direktoriai, kaip ir kitų bendrovių atvejais, 
turi patikėtinio pareigas savo bendrovės 
atžvilgiu, taip pat pareigas konsultuotis su 
darbuotojais;

Or. en

Pakeitimas 16
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę 
išplėsti bonus pater familias (t. y. 
rūpestingo, atidaus asmens) principo 
apibrėžtį, kad iš investorių turėtų būti 
reikalaujama patikrinti, ar alternatyvūs 
investicijų fondai, į kurias jie investuoja 
lėšas, atitinka sektoriaus pažangiosios 
patirties standartus;

3. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę 
išplėsti bonus pater familias (t. y. 
rūpestingo, atidaus asmens) principo 
apibrėžtį, kad iš investorių turėtų būti 
reikalaujama patikrinti, ar alternatyvūs 
investicijų fondai, į kurias jie investuoja 
lėšas, taip pat atitinka sektoriaus 
pažangiosios patirties standartus;

Or. en

Pakeitimas 17
Piia-Noora Kauppi

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę 3. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę į 
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išplėsti bonus pater familias (t. y. 
rūpestingo, atidaus asmens) principo 
apibrėžtį, kad iš investorių turėtų būti 
reikalaujama patikrinti, ar alternatyvūs 
investicijų fondai, į kurias jie investuoja 
lėšas, atitinka sektoriaus pažangiosios 
patirties standartus;

bonus pater familias (t. y. rūpestingo, 
atidaus asmens) principo apibrėžtį, kai šis 
principas įtrauktas į esamus Bendrijos 
teisės aktus, įtraukti reikalavimą, kad 
investoriai turėtų patikrinti, ar alternatyvūs 
investicijų fondai, į kurias jie investuoja 
lėšas, atitinka atitinkamus teisės aktus ir 
sektoriaus pažangiosios patirties 
standartus;

Or. en

Pakeitimas 18
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją ištirti galimybę 
reikalauti iš rizikos draudimo fondų ir 
privataus akcinio kapitalo sektorių įstaigų 
informuoti Europos vertybinių popierių 
rinkos priežiūros institucijų komitetą apie 
pažangiosios patirties standartus ir apie bet 
kokius esminius šių standartų pasikeitimus;
mano, kad sukurta šių standartų duomenų 
baze galėtų remtis investuotojai;

4. ragina Komisiją ištirti galimybę 
reikalauti iš rizikos draudimo fondų ir 
privataus akcinio kapitalo sektorių įstaigų 
informuoti Europos vertybinių popierių 
rinkos priežiūros institucijų komitetą apie 
pažangiosios patirties standartus ir apie bet 
kokius esminius šių standartų pasikeitimus;
mano, kad sukurta vieša ir suderinta šių 
standartų duomenų baze galėtų remtis 
investuotojai;

Or. en

Pakeitimas 19
Sharon Bowles

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją ištirti galimybę 
reikalauti iš rizikos draudimo fondų ir 
privataus akcinio kapitalo sektorių įstaigų 

4. ragina Komisiją ištirti galimybę 
reikalauti iš rizikos draudimo fondų ir 
privataus akcinio kapitalo sektorių įstaigų 
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informuoti Europos vertybinių popierių 
rinkos priežiūros institucijų komitetą apie 
pažangiosios patirties standartus ir apie bet 
kokius esminius šių standartų pasikeitimus;
mano, kad sukurta šių standartų duomenų 
baze galėtų remtis investuotojai;

informuoti Europos vertybinių popierių 
rinkos priežiūros institucijų komitetą apie 
pažangiosios patirties standartus ir apie bet 
kokius esminius šių standartų pasikeitimus;
mano, kad sukurta šių standartų duomenų 
baze galėtų remtis investuotojai; pripažįsta 
visuotiniu lygiu atliktą darbą savanoriškų 
kodų ir principų srityje, pvz., Tarptautinės 
vertybinių popierių komisijų organizacijos 
nustatytus rizikos fondų portfelių 
vertinimo principus, ir mano, kad galų 
gale, kiek įmanoma, reikėtų ieškoti 
sprendimo visuotiniu lygiu;

Or. en

Pakeitimas 20
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. laikosi nuomonės, kad siekiant 
patenkinti poreikį priežiūros tikslais stebėti 
rinkos veikimą, makleriai turėtų teikti
kompetentingoms priežiūros institucijoms 
informaciją apie rizikos draudimų fondų 
investicines įmones ir skolinimą; pabrėžia, 
kad reikalavimai teikti informaciją 
neturėtų sukurti papildomos naštos 
makleriams ir nacionalinės priežiūros 
institucijos turėtų stengtis, jei reikia ir 
tinkama, suderinti savo reikalavimus;

5. laikosi nuomonės, kad siekiant 
patenkinti poreikį priežiūros tikslais stebėti 
rinkos veikimą, kompetentingoms 
priežiūros institucijoms turėtų būti
teikiama visa informacija apie rizikos 
draudimų fondų investicines įmones ir 
skolinimą; pabrėžia, kad nacionalinės 
priežiūros institucijos turėtų stengtis 
suderinti savo reikalavimus, kad būtų 
išvengta perteklinio reglamentavimo ir 
savivaliavimo reglamentavimo srityje bei 
būtų skatinama iš tiesų integruota 
finansinė rinka;

Or. en
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Pakeitimas 21
Piia-Noora Kauppi

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. laikosi nuomonės, kad siekiant 
patenkinti poreikį priežiūros tikslais stebėti 
rinkos veikimą, makleriai turėtų teikti 
kompetentingoms priežiūros institucijoms 
informaciją apie rizikos draudimų fondų 
investicines įmones ir skolinimą; pabrėžia, 
kad reikalavimai teikti informaciją neturėtų 
sukurti papildomos naštos makleriams ir 
nacionalinės priežiūros institucijos turėtų 
stengtis, jei reikia ir tinkama, suderinti 
savo reikalavimus;

5. laikosi nuomonės, kad siekiant 
patenkinti poreikį priežiūros tikslais stebėti 
rinkos veikimą, makleriai turėtų teikti 
kompetentingoms priežiūros institucijoms 
informaciją apie rizikos draudimų fondų 
patiriamą riziką ir skolinimą; pabrėžia, 
kad reikalavimai teikti informaciją neturėtų 
sukurti papildomos naštos makleriams ir 
nacionalinės priežiūros institucijos turėtų 
stengtis, jei reikia ir tinkama, suderinti 
savo reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 22
Piia-Noora Kauppi

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pripažįsta tai , kad per didelis 
įsiskolinimo lygis gali kelti pavojų 
finansinių rinkų stabilumui; vis dėlto 
mano, kad rizika yra neatsiejamas šių rinkų 
elementas ir šių rinkų dalyviai patys turėtų 
įvertinti tinkamą prisiimamos rizikos lygį; 
atsižvelgdamas į tai, nepritaria idėjai teisės 
aktuose nustatyti didžiausią leistiną 
įsiskolinimo lygį;

6. pripažįsta tai , kad per didelis 
įsiskolinimo lygis gali kelti pavojų 
finansiniam bendrovių ir finansinių rinkų 
stabilumui; vis dėlto mano, kad rizika yra 
neatsiejamas šių rinkų elementas ir šių 
rinkų dalyviai patys turėtų įvertinti tinkamą 
prisiimamos rizikos lygį; atsižvelgdamas į 
tai, nepritaria idėjai teisės aktuose nustatyti 
didžiausią leistiną įsiskolinimo lygį;

Or. en
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Pakeitimas 23
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pripažįsta tai , kad per didelis 
įsiskolinimo lygis gali kelti pavojų 
finansinių rinkų stabilumui; vis dėlto 
mano, kad rizika yra neatsiejamas šių 
rinkų elementas ir šių rinkų dalyviai patys 
turėtų įvertinti tinkamą prisiimamos 
rizikos lygį; atsižvelgdamas į tai, 
nepritaria idėjai teisės aktuose nustatyti 
didžiausią leistiną įsiskolinimo lygį;

6. pripažįsta tai , kad per didelis 
įsiskolinimo lygis gali kelti pavojų 
finansinių rinkų stabilumui; ragina 
Komisiją pateikti pasiūlymus dėl galimo 
įsiskolinimo lygio apribojimo, siekiant 
užkirsti kelią sisteminės rizikos plitimui;
ragina Komisiją parengti teisinių 
priemonių rinkinį, kuriuo remiantis 
prižiūrėtojai galėtų įsikišti ir priversti 
finansines rinkas veikti tikrosios 
ekonomikos vardan;

Or. en

Pakeitimas 24
Wolf Klinz

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją nustatyti bendrą ES 
privataus investavimo apibrėžtį.

7. ragina Komisiją sukurti Europos 
privataus investavimo sistemą, kad būtų 
pašalintos kliūtys tarptautiniam 
alternatyvių investicijų paskirstymui.

Or. en

Pakeitimas 25
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Nuomonės projektas
7a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pažymi, kad dabartinė bendrovių 
valdymo sistema nesuderinta; ragina 
Komisiją ir pramonės atstovus parengti 
elgesio kodeksus, kuriais remiantis būtų 
padidinta svarbių priežiūros institucijų, 
pvz., priežiūros valdybų, darbų tarybų ir 
buhalterių, kompetencija ir patobulinti 
analitikų bei reitingų agentūrų darbo 
metodai.

Or. en


	722236lt.doc

