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PASIŪLYMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

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,

B. kadangi rizikos draudimo fondų ir privataus kapitalo fondų pobūdis labai skiriasi ir nėra 
vienareikšmių apibrėžčių; kadangi nebūtų tinkama šiuos fondus sujungti į vieną produktų 
reguliavimo kategoriją,

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,

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,

E. kadangi esama privataus investavimo apibrėžčių įvairovė valstybėse narėse varžo vidaus 
rinkos veikimą ir sudaro sąlygas į mažmeninės prekybos rinką patekti didelį pavojų 
keliantiems gaminiams,

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;

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;

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;  

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

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;

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;

7. ragina Komisiją nustatyti bendrą ES privataus investavimo apibrėžtį.  
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