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IEROSINĀJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju savā 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā riska ieguldījumu fondiem un privātā kapitāla fondiem ir svarīga pozitīva nozīme 
Eiropas Savienības ekonomikā, jo tie palielina Eiropas Savienības konkurētspēju un 
sekmē darba vietu radīšanu;

B. tā kā riska ieguldījumu fondiem un privātā kapitāla fondiem ir ļoti dažādas īpašības un 
nav nepārprotama skaidrība par to pastāvēšanu; tā kā pret tiem nevar pienācīgi izturēties 
kā pret vienotu produktu kategoriju, uz ko attiecas vienots regulējums;

C. tā kā uz principiem pamatots regulējums ir piemērota pieeja finanšu tirgus regulēšanai, jo 
tas labāk spēj izsekot tirgus attīstībai nekā regulējums, kas attiecas uz produktu kategoriju;

D. tā kā, lai gan pārskatāmība ir būtiski svarīga tirgus darbībai, tai ir jābūt mērķtiecīgai 
attiecībā uz mērķgrupu; tā kā pārskatāmība, kas nav mērķtiecīga, nelabvēlīgi ietekmē 
tirgus stabilitāti manipulāciju un negodīgas tirdzniecības, kā arī risku, kas kopumā sagrauj 
alternatīvo investīciju darījumu modeli, kura pamatā ir novatoriskas tirdzniecības 
stratēģijas, dēļ;

E. tā kā pastāvošā privātās izvietošanas definīciju dažādība dalībvalstīs traucē iekšējā tirgus 
darbību un rada stimulu riska produktu noplūdei mazumtirdzniecības tirgū,

1. norāda, ka pastāv Kopienas tiesību aktu sistēma, kas attiecas uz finanšu tirgiem un ko tieši 
vai netieši piemēro riska ieguldījumu fondiem un privātā kapitāla fondiem; uzsver, ka 
vairums tiesību aktu ir salīdzinoši jauni un ka tādēļ to ietekmi patlaban pilnībā vēl nevar 
novērtēt; tādēļ aicina dalībvalstis un Komisiju nodrošināt, lai tie tiktu konsekventi īstenoti 
un piemēroti;

2. norāda, ka papildus pastāvošajiem tiesību aktiem, riska ieguldījumu fondu un privātā 
kapitāla fondu nozarē ir izstrādāti brīvprātīgie labākās prakses standarti; atbalsta šīs 
iniciatīvas un uzskata, ka šāda nesaistošu normu pieeja ir piemērota abu nozaru 
regulēšanai, jo standarti, kas izstrādāti pēc nozares iniciatīvas, var izsekot tirgus attīstībai 
labāk par smagnējiem normatīvajiem aktiem un veiksmīgāk par Kopienas tiesību aktiem 
pakļaut to noteiktas pakāpes globālai kontrolei, jo īpaši tirgus dalībniekus, kas atrodas 
ārzonās;

3. aicina Komisiju pārskatīt piesardzības principu definīciju, lai ieguldītāji pārbaudītu, ka 
alternatīvie ieguldījumu fondi, kuros viņi izdara ieguldījumus, atbilst nozares labākās 
prakses standartiem;

4. aicina Komisiju izpētīt iespēju riska ieguldījumu fondu un privātā kapitāla fondu nozares 
struktūrām paziņot Eiropas Vērtspapīru regulatoru komitejai par labākās prakses 
standartiem, kā arī par būtiskām izmaiņām, kas tiek veiktas; uzskata, ka šādā veidā 
izveidota datu bāze varētu derēt kā uzziņas avots ieguldītājiem;
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5. uzskata, ka, lai apmierinātu vajadzību uzraudzības nolūkā novērot tirgus darbības, 
informācijai par ieguldījumiem riska ieguldījumu fondos un aizdevumiem no tiem ir jābūt 
pieejamai kompetentām uzraudzības iestādēm no primārajiem starpniekiem; uzsver, ka 
prasības attiecībā pret šo informāciju nedrīkst uzlikt pārāk lielu slogu primārajiem 
starpniekiem un ka valsts uzraudzības iestādēm, ja tas ir nepieciešams un/vai iespējams, ir 
jāsaskaņo savas prasības;

6. atzīst, ka pārmērīgas parādsaistības var apdraudēt finanšu tirgus stabilitāti; tomēr uzskata, 
ka risks ir šo tirgu sastāvdaļa un tas atbilstošā mērā ir jāuzņemas attiecīgajiem tirgus 
dalībniekiem; tādēļ neatbalsta nodomu juridiski noteikt maksimālo parādsaistību apmēru;

7. aicina Komisiju ieviest vienotu privātās izvietošanas definīciju ES.
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