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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

komisjonile esitatavate soovituste kohta, mis käsitlevad institutsionaalsete investorite 
tegevuse läbipaistvust
(2007/2239(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu 25. juuli 1978. aasta neljandat direktiivi 78/660/EMÜ, mis 
käsitleb teatavat liiki äriühingute raamatupidamise aastaaruandeid1;

– võttes arvesse nõukogu 13. juuni 1983. aasta seitsmendat direktiiv 83/349/EMÜ, mis 
käsitleb konsolideeritud aastaaruandeid2;

– võttes arvesse nõukogu 8. detsembri 1986. aasta direktiivi 86/635/EMÜ pankade ja muude 
rahaasutuste raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohta3;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. septembri 2001. aasta direktiivi 
2001/65/EÜ, millega muudetakse direktiive 78/660/EMÜ, 83/349/EMÜ ja 86/635/EMÜ 
seoses teatavat liiki äriühingute ning pankade ja muude finantseerimisasutuste 
raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aastaaruannete hindamisnormidega4;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. jaanuari 2002. aasta direktiivi 
2001/107/EÜ, millega muudetakse avatud investeerimisfonde (UCITS) käsitlevate õigus-
ja haldusnormide kooskõlastamist käsitlevat nõukogu direktiivi 85/611/EMÜ, et 
reguleerida fondivalitsejate ja lihtsustatud emissiooniprospektidega seonduvat5;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. jaanuari 2002. aasta direktiivi 
2001/108/EÜ, millega muudetakse avatud investeerimisfonde (UCITS) käsitlevate õigus-
ja haldusnormide kooskõlastamist käsitlevat nõukogu direktiivi 85/611/EMÜ seoses 
avatud investeerimisfondide (UCITS) investeeringutega6;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. septembri 2002. aasta direktiivi 
2002/65/EÜ, milles käsitletakse tarbijale suunatud finantsteenuste kaugturustust7;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiivi 
2003/6/EÜ siseringitehingute ja turuga manipuleerimise (turu kuritarvitamise) kohta8;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2003. aasta direktiivi 
2003/51/EÜ, millega muudetakse direktiive 78/660/EMÜ, 83/349/EMÜ, 86/635/EMÜ ja 
91/674/EMÜ teatud tüüpi äriühingute, pankade ning teiste finantsasutuste ja 

                                               
1 EÜT L 222, 14.8.1978, lk 11.
2 EÜT L 193, 18.7.1983, lk 1.
3 EÜT L 372, 31.12.1986, lk 1.
4 EÜT L 283, 27.10.2001, lk 28.
5 EÜT L 41, 13.2.2002, lk 20.
6 EÜT L 41, 13.2.2002, lk 35.
7 EÜT L 271, 9.10.2002, lk 16.
8 ELT L 96, 12.4.2003, lk 16.
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kindlustusseltside raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aastaaruannete 
kohta1;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiivi 
2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava 
prospekti kohta2;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 
2004/25/EÜ ülevõtmispakkumiste kohta3;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 
2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta4;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2004. aasta direktiivi 
2004/109/EÜ läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele 
emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele5;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiivi 
2005/60/EÜ rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise 
vältimise kohta6;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiivi 
2006/48/EÜ krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta7;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiivi 
2006/49/EÜ investeerimisühingute ja krediidiasutuste kapitali adekvaatsuse kohta8;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta direktiivi 2007/36/EÜ 
noteeritud äriühingute aktsionäride teatavate õiguste kasutamise kohta9;

– võttes arvesse oma 25. septembri 2003. aasta resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv investeerimisteenuste ja reguleeritud turgude 
kohta10;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 192 teist lõiku;

– võttes arvesse kodukorra artikleid 39 ja 45;

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust 
(A6-0000/2008),

                                               
1 ELT L 178, 17.7.2003, lk 16.
2 ELT L 345, 31.12.2003, lk 64.
3 ELT L 142, 30.4.2004, lk 12.
4 ELT L 145, 30.4.2004, lk 1.
5 ELT L 390, 31.12.2004, lk 38.
6 ELT L 309, 25.11.2005, lk 15.
7 ELT L 177, 30.6.2006, lk 1.
8 ELT L 177, 30.6.2006, lk 201.
9 ELT L 184, 14.7.2007, lk 17.
10 ELT C 77 E, 26.3.2004, lk 329.
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A. arvestades, et teadaolevalt võivad alternatiivsed investeerimisvahendid, nagu riskifondid 
ja erakapitali investeerimisfondid, pakkuda fondi varahalduritele riskide hajutamise uusi 
võimalusi, parandada turu likviidsust ja suurema kasumi väljavaateid investoritele ning 
parandada turu tõhusust;

B. arvestades, et ELi riskifondid ja erakapitali investeerimisfondid vajavad keskkonda, mis 
toetab nende uuenduslikke strateegiaid, võimaldamaks neil jääda rahvusvaheliselt 
konkurentsivõimeliseks, samal ajal leevendab turu võimaliku negatiivse dünaamika 
mõjusid;

C. arvestades, et mõnedes liikmesriikides kohaldatakse riskifondide ja erakapitali 
investeerimisfondide suhtes riiklikku reguleerimist; arvestades, et erinevate riiklike 
eeskirjadega kaasneb siseturu regulatiivse killustatuse oht, mis võib takistada selle 
äritegevuse piiriülest arengut Euroopas; 

D. arvestades, et direktiivid näivad olevat asjakohased õiguslikud vahendid, mille abil 
käsitleda erinevaid küsimusi, mis on seotud riskifondide ja erakapitali 
investeerimisfondidega; 

E. arvestades, et teadaolevalt on üks peamisi küsimusi vajadus läbipaistvuse järele; 
arvestades, et läbipaistvusel on mitu tahku, nagu riskifondide läbipaistvus neile 
äriühingutele, kelle aktsiaid nad omandavad või omavad, aga samuti esmastele 
maakleritele (prime brokers), institutsionaalsetele investoritele, nagu pensionifondid või 
pangad, jaeinvestoritele, äripartneritele, reguleerivatele asutustele ja ametiasutustele; 
arvestades, et läbipaistvusest on eeskätt vajaka suhetes riskifondi ja äriühingute vahel, 
kelle aktsiaid riskifond omandab või omab;

F. arvestades, et riskantsetest hüpoteeklaenudest tingitud praeguse kriisi peapõhjus ei ole 
investorite puudulik regulatsioon, vaid reitinguagentuuride valearvestused; arvestades, et 
reitinguagentuuridele tuleks seepärast kehtestada põhimõtteliselt samasugused nõuetele 
vastavuse eeskirjad, nagu need, mida kohaldatakse audiitorite suhtes;

G. arvestades, et ühenduse õigusaktid näevad ette mehhanismid, nagu komiteemenetlus või 
Lamfalussy menetlus, mis võimaldavad rakendusmeetmete abil paindlikku reageerimist 
ettevõtluskeskkonna muutumisele; arvestades, et olukord paraneb tänu Lissaboni lepingu 
kohasele delegeeritud õigusaktide võimalusele;

H. arvestades, et paljud erinevad ettevõtlusalgatused on kehtestanud oma heade tavade 
juhendid, mis võivad olla eeskujuks ELi õigusaktide väljatöötamisel; arvestades, et lisaks 
ELi õigusaktide täitmisele tuleks äriühinguid ja ettevõtjate ühendusi ergutada kehtestama 
heade tavade juhendeid;

I. arvestades, et ilmselt ei ole vajadust toodetega seotud õigusaktide järele,

1. palub komisjonil esitada teemast olenevalt EÜ asutamislepingu artikli 44, artikli 47 lõike 
2 või artikli 95 alusel parlamendile õigusakti ettepaneku või õigusaktide ettepanekud 
riskifondide ja erakapitali investeerimisfondide läbipaistvuse kohta; nõuab, et 
ettepanek(ud) koostataks institutsioonidevaheliste arutelude põhjal ning allpool toodud 
üksikasjalikke soovitusi järgides;
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2. kinnitab, et soovitused järgivad subsidiaarsuse põhimõtet ja kodanike põhiõigusi;

3. on seisukohal, et taotletaval ettepanekul / taotletavatel ettepanekutel puudub finantsmõju; 

4. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ja lisatud üksikasjalikud 
soovitused komisjonile ja nõukogule ning liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele.
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RESOLUTSIOONI ETTEPANEKU LISA: ÜKSIKASJALIKUD SOOVITUSED 
TAOTLETAVATE ETTEPANEKUTE SISU KOHTA

Euroopa Parlament palub komisjonil esitada direktiivi ettepaneku või direktiivide 
ettepanekud, et tagada läbipaistvuse ühine standard ja lahendada alltoodud küsimused seoses 
riskifondide ja erakapitali investeerimisfondidega lähtuvalt sellest, et 
direktiiviga/direktiividega võimaldataks liikmesriikidele vajaduse korral piisavat paindlikkust 
ELi eeskirjade ülevõtmiseks oma kehtivasse äriühinguõigusse. 

Riskifondid ja erakapitali investeerimisfondid

Euroopa Parlament palub komisjonil esitada asjakohased õigusaktide ettepanekud, vaadates 
läbi ühenduse kehtiva õigustiku, mis mõjutab eri liiki investoreid ja vastaspooli, ning 
kohandada eeskirju või kehtestada eeskirjad, mis näevad ette asjakohase ja olulise teabe selge 
avalikustamise ja õigeaegse edastamise, et hõlbustada kvaliteetset otsustamist ja läbipaistvat 
kommunikatsiooni investorite ja äriühingu juhtide vahel.  

Uue õigusaktiga tuleks kohustada aktsionäre teavitama emitenti aktsiate omandamise või 
võõrandamise tulemusena oma häälõiguse osakaalust, juhul kui see osakaal jõuab teatava 
piirmäärani, ületab seda või langeb allapoole teatavat piirmäära, mis algab 3 %-st direktiivis 
2004/109/EÜ nimetatud 5 % asemel. Uue õigusaktiga tuleks ühtlasi kohustada riskifonde ja 
erakapitali investeerimisfonde avalikustama ja selgitama – äriühingutele, kelle aktsiaid nad 
omandavad või omavad, jaeinvestoritele ja institutsionaalsetele investoritele, esmastele 
maakleritele ja järelevalveasutustele – oma investeerimispoliitikat ja kaasnevaid riske.

Need ettepanekud peaksid põhinema ELi kehtivate õigusaktide läbivaatamisel, mille käigus 
tuleks kindlaks määrata, kui suures ulatuses saab kohaldada läbipaistvuse eeskirju 
riskifondide ja erakapitali investeerimisfondide spetsiifilise olukorra suhtes.

Eelmainitud õigusaktide ettepanekuid silmas pidades, peaks komisjon eelkõige:

– uurima võimalust kehtestada alternatiivsete investeeringute suhtes kohaldatavad 
lepingutingimused, mis näevad ette riski selge vähendamise, piirmäära ületamise korral 
võetavad meetmed, piisava avalikustamise, vara kinnihoidmise ajavahemike selge 
kirjelduse ning lepingu tühistamise või lõpetamise üksikasjalikud tingimused;

– uurima rahapesu küsimust riskifondide ja erakapitali investeerimisfondide kontekstis.

Riskifondid

Euroopa Parlament palub komisjonil kehtestada eeskirjad, mis suurendavad riskifondide 
hääletamispoliitika läbipaistvust, võttes aluseks selle, et ühenduse eeskirjade sihtrühm peaksid 
olema fondihaldurid. Sellised eeskirjad võiksid sisaldada ka kogu ELi hõlmavat süsteemi 
aktsionäride tuvastamiseks.

Eelmainitud õigusakti ettepanekut / õigusakti ettepanekuid silmas pidades, peaks komisjon 
eelkõige:
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– uurima võimalust leevendada väärtpaberilaenude soovimatut mõju;

– uurima, kas aruandekohustust tuleks kohaldada ka koostöölepete suhtes, mis on sõlmitud 
paljude aktsionäride vahel, ning optsioonilepingu teel hääleõiguse kaudse omandamise 
suhtes. 

Erakapitali investeerimisfondid

Euroopa Parlament palub komisjonil kehtestada eeskirjad, mis keelavad erakapitali 
investeerimisfondidel „riisuda” äriühinguid (nn odav ülesostmine) ja seega kuritarvitada 
nende rahalist võimsust viisil, mis üksnes kahjustab omandatud äriühingut, avaldamata mingit 
positiivset mõju äriühingu tulevikule ega tema töötajate, võlausaldajate ja äripartnerite 
olukorrale.

Eelmainitud õigusakti ettepanekuga /õigusaktide ettepanekutega seoses peaks komisjon 
uurima võimalusi tegelemaks küsimustega, mis tõstatuvad siis, kui pangad laenavad suuri 
rahasummasid erakapitali investeerimisfondidele ning loobuvad siis igasugusest vastutusest, 
ükskõik mis eesmärgil seda raha kasutatakse või mis päritolu on raha, millega laen tagasi 
makstakse.
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SELETUSKIRI

Euroopa Parlamendi algatusraport alternatiivseid investeerimisvõimalusi pakkuvate fondide 
läbipaistvuse kohta tähistab vastavateemalise seadusandliku debati algust Euroopa Liidus.

Kuigi riskifondide ja erakapitali investeerimisfondidega seonduvaid probleeme on arutatud 
kõige kõrgemal poliitilisel tasandil, nagu G8 tippkohtumisel ning majandus- ja 
rahandusministrite nõukogus, on Euroopa Komisjon algusest peale lükanud tagasi selle teema 
lähema vaatluse võimalike reguleerivate tulemitega.

25. veebruaril 2008 viis Euroopa Parlamendi õiguskomisjon läbi kuulamise teemal 
„Institutsionaalsete investorite tegevuse läbipaistvus“. Tulemusena võib kokku võtta, et 
asjakohased ringkonnad tunnistavad vajadust tegutseda, et tõsta alternatiivsete 
investeerimisvahendite läbipaistvust. Isegi seadusandlike meetmete vastased tõdesid, et 
üldistest eeskirjadest on kasu, kui need liialt ei piira finantssektori ettevõtjate 
tegutsemisvabadust.

Avaldamata negatiivset mõju turu toimimisele ja turuarengule, näeb raportöör võimalust 
äriõiguse vahendeid kasutades tõsta üldistes huvides läbipaistvust eelkõige riskifondide ja 
erakapitali investeerimisfondide suhetes äriühingutega, milles fondidel on osalus.

Raportöör tõdeb, et äriühingud ja ühendused on läbi viinud heade ettevõtlustavade uuringuid 
ning koostanud vabatahtlikke tegevusjuhendeid. Neis käsitletakse suurt osa esinevatest 
probleemidest. Näitena võib siinkohal nimetada riskifondi töörühma aruannet1 ning Private 
Equity and Venture Capital Association tegevusjuhendit2. Eeskujuna on neist seadusandjale 
palju kasu, kuid nad ei asenda seadusandlikku tegevust seal, kus lokkavad halvad tavad. 
Ettenägelik seadusandlus saab toetada riskifondide ja erakapitali investeerimisfondide nende 
haldurite tööd, kes juba praegu vabatahtlikult juhinduvad headest äritavadest.

                                               
1 http://www.hfwg.co.uk; http://www.pellin.co.uk/HFWG/Final-Report.pdf
2 http://www.evca.com
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