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ETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et riskifondidel ja (börsil) noteerimata (ettevõtete) aktsiatel on tähtis positiivne 
roll Euroopa majanduses, kuna nad suurendavad Euroopa konkurentsivõimet ja aitavad 
luua uusi töökohti;

B. arvestades, et riskifondid ja noteerimata aktsiad võivad olla väga erinevad ning ei ole 
kumbki üheselt määratletud; arvestades, et tootespetsiifiliseks reguleerimiseks ei saa neid 
asjakohaselt käsitleda ühelaadse instrumendina;

C. arvestades, et finantsturgude reguleerimisel on asjakohane põhimõttepõhine 
reguleerimine, kuna see võimaldab tootepõhisest reguleerimisest paremini kohaneda 
turgude arenguga;

D. arvestades, et kuigi läbipaistvus on toimiva turu jaoks eluliselt tähtis, peab see olema 
sihipärane konkreetse sihtrühma suhtes; arvestades, et mittesihipärane läbipaistvus 
kahjustab turu stabiilsust, kuna see soodustab massipsühhoosi ja röövellikke 
kauplemistavasid ning võib täielikult hävitada uuenduslikele kauplemisstrateegiatele 
tugineva alternatiivsete investeeringute ärimudeli;

E. arvestades, et praegune noteerimata aktsiate investeerimise erinev määratlemine 
liikmesriikides takistab siseturu arengut ning loob stiimuli kõrge riskiastmega toodete 
tungimiseks jaemüügiturule,

1. märgib, et finantsturge reguleerivad ühenduse õigusaktid kehtivad kas otseselt või 
kaudselt ka riskifondide ja noteerimata aktsiate suhtes; rõhutab, et suurem osa sellest 
õigusest on suhteliselt uus ning sellepärast ei saa selle täielikku mõju praegu veel hinnata;
seetõttu kutsub liikmesriike ja komisjoni üles tagama selle järjekindla kohaldamise ja 
rakendamise;

2. märgib, et lisaks kehtivatele õigusaktidele on riskifondide ja noteerimata aktsiate turgudel 
välja töötatud oma vabatahtlikud parimate tavade normatiivid; toetab neid algatusi ja on 
seisukohal, et niisugune „pehme” lähenemisviis on sobiv nimetatud kahe valdkonna 
reguleerimiseks, kuna valdkonna enda välja töötatud normatiivid suudavad „kõva” 
reguleerimisega võrreldes paremini järgida turu arenguid ja võivad ühenduse õigusaktidest 
suurema tõenäosusega kehtestada mingil tasemel üldise kontrolli, eriti offshore-
turuosaliste üle;

3. palub komisjonil kaaluda küsimust ettevaatuspõhimõtte mõiste laiendamisest nii, et 
investoritelt nõutakse selle kontrollimist, kas nende valitud alternatiivsed 
investeerimisfondid vastavad valdkonnapõhiste parimate tavade normatiividele;

4. palub, et komisjon uuriks võimalust nõuda riskifondide ja noteerimata aktsiate turu 
organisatsioonidelt Euroopa väärtpaberituru reguleerijate komitee teavitamist oma 
parimate tavade normatiividest ning nende tähtsamatest muudatustest; arvab, et nõnda 
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loodav andmebaas võiks olla investoritele võrdlusaluseks;

5. arvab, et turutoimingute jälgimiseks järelevalve eesmärgil peaksid peamaaklerid tegema 
pädevatele järelevalveasutustele kättesaadavaks andmed riskifondidesse tehtud 
investeeringute ja laenude kohta; rõhutab, et teabenõuded ei tohiks olla peamaakleritele 
liialt koormavad ning et võimaluse ja/või vajaduse korral peaksid liikmesriikide 
järelevalveasutused püüdma oma nõudeid ühtlustada;

6. tunnistab, et ülemäärane laenuvõtmine võib ohustada finantsturgude stabiilsust; arvab 
siiski, et risk on neile turgudele omane ja et sobiv võetava riski tase tuleb jätta asjaomaste 
turuosaliste enda hinnata; ei toeta seetõttu mõtet kehtestada õigusaktidega võetavate 
laenude ülempiir;

7. nõuab tungivalt, et komisjon kehtestaks ELi jaoks börsil noteerimata aktsiatesse 
investeerimise ühtse määratluse.
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