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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su rekomendacijomis Komisijai dėl institucinių investuotojų skaidrumo
(2007/2239(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 1978 m. liepos 25 d. Ketvirtąją Tarybos direktyvą 78/660/EEB dėl tam 
tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių1,

– atsižvelgdamas į 1983 m. birželio 13 d. Septintąją Tarybos direktyvą 83/349/EEB dėl 
konsoliduotos atskaitomybės2,

– atsižvelgdamas į 1986 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyvą 86/635/EEB dėl bankų ir kitų 
finansų įstaigų metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės
atskaitomybės3,

– atsižvelgdamas į 2001 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2001/65/EB, iš dalies keičiančią Direktyvas 78/660/EEB, 83/349/EEB ir 86/635/EEB, dėl 
vertinimo taisyklių rengiant tam tikrų bendrovių, taip pat bankų ir kitų finansų įstaigų 
metinę ir konsoliduotą atskaitomybę4,

– atsižvelgdamas į 2002 m. sausio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2001/107/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų 
teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius 
subjektais (KIPVPS), derinimo siekiant reguliuoti valdymo įmonių veiklą ir 
supaprastintus prospektus5,

– atsižvelgdamas į 2002 m. sausio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2001/108/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų 
teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius 
subjektais (KIPVPS), derinimo, kas susiję su KIPVPS investicijomis6,

– atsižvelgdamas į 2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2002/65/EB dėl nuotolinės prekybos vartotojams skirtomis finansinėmis paslaugomis7,

– atsižvelgdamas į 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/6/EB dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista 
informacija, ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka)8,

– atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/51/EB, iš dalies keičiančią Direktyvas 78/660/EEB, 83/349/EEB, 86/635/EEB ir 

                                               
1 OL L 222, 1978 8 14, p. 11.
2 OL L 193, 1983 7 18, p. 1.
3 OL L 372, 1986 12 31, p. 1.
4 OL L 283, 2001 10 27, p. 28.
5 OL L 41, 2002 2 13, p. 20.
6 OL L 41, 2002 2 13, p. 35.
7 OL L 271, 2002 10 9, p. 16.
8 OL L 96, 2003 4 12, p. 16.
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91/674/EEB dėl tam tikrų tipų bendrovių, bankų ir kitų finansų įstaigų bei draudimo 
įmonių metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės1,

– atsižvelgdamas į 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi 
visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą2,

– atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2004/25/EB dėl įmonių perėmimo pasiūlymų3,

– atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų4,

– atsižvelgdamas į 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo5,

– atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir 
teroristų finansavimui6,

– atsižvelgdamas į 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo7,

– atsižvelgdamas į 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2006/49/EB dėl investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo8,

– atsižvelgdamas į 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2007/36/EB dėl naudojimosi tam tikromis akcininkų teisėmis bendrovėse, kurių akcijos 
įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje9,

– atsižvelgdamas į savo 2003 m. rugsėjo 25 d. rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl investicinių paslaugų ir reguliuojamų rinkų10,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 192 straipsnio antrą dalį,

– atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 39 ir 45 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų politikos 
komiteto nuomonę (A6-0000/2008),

                                               
1 OL L 178, 2003 7 17, p. 16.
2 OL L 345, 2003 12 31, p. 64.
3 OL L 142, 2004 4 30, p. 12.
4 OL L 145, 2004 4 30, p. 1.
5 OL L 390, 2004 12 31, p. 38.
6 OL L 309, 2005 11 25, p. 15.
7 OL L 177, 2006 6 30, p. 1.
8 OL L 177, 2006 6 30, p. 201.
9 OL L 184, 2007 7 14, p. 17.
10 OL C 77E, 2004 3 26, p. 329.
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A. kadangi pripažįstama, kad alternatyvios investicinės priemonės, tokios kaip rizikos 
draudimo fondai ir privataus kapitalo fondai, dėl diversifikacijos gali duoti papildomos 
naudos turto valdytojams, padidinti rinkos likvidumą ir pagerinti didesnio grynojo pelno 
investuotojams perspektyvas bei padidinti rinkos efektyvumą,

B. kadangi ES įsteigtiems rizikos draudimo fondams ir privataus kapitalo fondams reikia 
sukurti tokią aplinką, kurioje būtų atsižvelgiama į jų naujoviškas strategijas siekiant 
užtikrinti jiems galimybę išlikti konkurencingiems tarptautiniu mastu, kartu švelninant 
galbūt nepalankios rinkos dinamikos poveikį,

C. kadangi kai kuriose valstybėse narėse rizikos draudimo fondai ir privataus kapitalo fondai 
pavaldūs nacionalinėms reguliavimo sistemoms; kadangi tokios skirtingos nacionalinės 
normos padidina skirtingo reglamentavimo vidaus rinkoje pavojų, o tai galėtų trukdyti šio 
verslo tarpvalstybinei plėtrai Europoje,

D. kadangi direktyvos galėtų būti tinkama teisinė priemonė, kuri padėtų spręsti įvairias su 
rizikos draudimo fondais ir privataus kapitalo fondais susijusias problemas,

E. kadangi pripažįstama, kad viena iš pagrindinių problemų – skaidrumo poreikis; kadangi 
skaidrumą galima suvokti keliais aspektais, pvz., rizikos draudimo fondų skaidrumas 
įmonių, kurių akcijų jie įsigyja ar turi, atžvilgiu ar skaidrumas pagrindinių brokerių, 
institucinių investuotojų, pvz., pensijų fondų ar bankų, mažmeninių investuotojų, verslo 
partnerių, reguliavimo institucijų ir valdžios institucijų atžvilgiu; kadangi viena iš 
pagrindinių skaidrumo problemų susijusi su rizikos draudimo fondo ir įmonių, kurių 
akcijų jis įsigyja ar turi, ryšiu,

F. kadangi pagrindinė dabartinės antrinės būsto paskolų rinkos krizės priežastis – ne 
investuotojų veiklos reguliavimo trūkumas, o prasta reitingo agentūrų veikla; kadangi dėl 
šios priežasties reikėtų užtikrinti, kad reitingo agentūroms iš esmės reikėtų taikyti tuos 
pačius reikalavimus, kaip ir auditoriams;

G. kadangi Bendrijos teisės aktuose numatytos tokios procedūros, kaip komitologijos 
procedūra ar Lamfalussy procedūra, kurios užtikrina galimybę lanksčiai reaguoti į 
kintančią verslo aplinką pasitelkiant įgyvendinimo priemones; kadangi padėtis dar labiau 
pagerės, kai įsigaliojus naujajai Sutarčiai bus taikoma deleguotų aktų priemonė,

H. kadangi daugybė naujų verslo iniciatyvų paremta atskirais pažangiausios patirties 
kodeksais, kurie galėtų tapti ES teisės aktų modeliu; kadangi įmones ir verslo asociacijas 
reikėtų skatinti ne tik laikytis ES teisės aktų, bet ir parengti savo pažangiausios patirties 
kodeksus,

I. kadangi atrodo, jog nėra būtinybės rengti su produktais susijusių teisės aktų,

1. prašo Komisijos EB sutarties 44 straipsnio, 47 straipsnio 2 dalies arba 95 straipsnio 
(atsižvelgiant į dalyką) pagrindu pateikti Parlamentui teisėkūros pasiūlymą ar pasiūlymų 
dėl rizikos draudimo fondų ir privataus kapitalo fondų veiklos skaidrumo; ragina 
užtikrinti, kad šie pasiūlymai būtų rengiami atsižvelgiant į tarpinstitucines diskusijas ir 
remiantis toliau pateikiamomis išsamiomis rekomendacijomis;
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2. patvirtina, kad rekomendacijos parengtos gerbiant subsidiarumo principą ir pagrindines 
piliečių teises;

3. mano, kad prašomas (-i) parengti pasiūlymas (-ai) neturi finansinių pasekmių;

4. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir pridedamas išsamias rekomendacijas 
Komisijai ir Tarybai bei valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms.
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PASIŪLYMO DĖL REZOLIUCIJOS PRIEDAS: IŠSAMIOS REKOMENDACIJOS 
DĖL PRAŠOMŲ PATEIKTI PASIŪLYMŲ ESMĖS

Europos Parlamentas prašo Komisijos pateikti pasiūlymą dėl direktyvos ar direktyvų, 
užtikrinsiančių bendrus skaidrumo standartus ir padėsiančių spręsti toliau nurodomas 
problemas, susijusias su rizikos draudimo fondais ir privataus kapitalo fondais, remiantis tuo, 
kad direktyva (-os) valstybėms narėms, kai būtina, suteiktų pakankamai lankstumo perkeliant 
ES normas į esamas įmonių teisės sistemas.

Rizikos draudimo fondai  ir privataus kapitalo fondai

Europos Parlamentas prašo Komisijos pateikti tinkamų teisėkūros pasiūlymų ir tai padaryti 
peržiūrint esamą acquis communautaire, susijusį su įvairių tipų investuotojais ir sandorio 
šalimis ir pritaikyti ar nustatyti normas, susijusias su svarbios ir esminės informacijos aiškiu ir 
savalaikiu paskelbimu siekiant palengvinti aukštos kokybės sprendimų priėmimo procesą ir 
užtikrinti investuotojo bei įmonės vadovybės bendravimo skaidrumą;

Naujuosiuose teisės aktuose turėtų būti reikalaujama, kad akcininkai praneštų emitentams apie 
savo balsavimo teisių santykinį kiekį, kuris pakito dėl įsigijimo ar akcijų perleidimo, tais 
atvejais, kai tas kiekis pasiekia tam tikrą ribą, ją viršija ar jos nebesiekia ir reikėtų nustatyti 
3 proc., o ne 5 proc. ribą, kaip nurodoma Direktyvoje 2004/109/EB; taip pat reikėtų reikalauti, 
kad rizikos draudimo fondai atskleistų ir paaiškintų įmonėms, kurių akcijų jie įsigyja ar turi, 
mažmeniniams ir instituciniams investuotojams, pagrindiniams brokeriams ir priežiūros 
institucijoms savo investavimo politiką ir susijusią riziką;

Šie pasiūlymai turėtų būti pagrįsti esamų ES teisės aktų tyrimu, kurį reikėtų atlikti siekiant 
nustatyti mastą, kuriuo būtų galima esamas skaidrumo normas taikyti tokioms specifinėms 
institucijoms, kaip rizikos draudimo fondai ir privataus kapitalo fondai.

O dėl minėtųjų teisėkūros pasiūlymų Komisija turėtų ypač:

– išnagrinėti galimybę alternatyvioms investicinėms priemonėms taikyti sutarčių sąlygas, 
kurios nedviprasmiškai užtikrintų rizikos ribojimą, priemones, kurių būtų imamasi tais 
atvejais, kai viršijamos ribos, tinkamą informacijos atskleidimą, aiškų laikotarpių, kai 
draudžiama parduoti akcijas (angl. lock-up), apibrėžimą ir aiškias sutarties atšaukimo ir 
nutraukimo sąlygas;

– ištirti pinigų plovimo problemą rizikos draudimo fondų ir privataus kapitalo fondų srityje;

Konkrečios nuostatos, susijusios su rizikos draudimo fondais

Europos Parlamentas prašo Komisijos nustatyti normas, kurios padidintų balsavimo politikos 
skaidrumą rizikos draudimo fonduose, remiantis tuo, kad Bendrijos normos turėtų būti 
skiriamos tokių fondų valdytojams; tokios normos galėtų apimti ir akcininko tapatybės 
nustatymo ES mastu sistemą;

O dėl minėtųjų teisėkūros pasiūlymų Komisija turėtų ypač:
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– išnagrinėti galimybę sušvelninti nepageidaujamus vertybinių popierių skolinimo 
padarinius;

– ištirti, ar atskaitomybės reikalavimai turėtų būti taikomi ir kelių akcininkų 
bendradarbiavimo susitarimams, ir netiesioginiam balsavimo teisių įsigijimui sudarant 
pasirinktinius sandorius;

Konkrečios nuostatos, susijusios su privataus kapitalo fondais

Europos Parlamentas prašo Komisijos nustatyti normas, uždrausiančias privataus kapitalo 
fondams „grobstyti“ įmones (vadinamasis turto išpardavimas dalimis) ir piktnaudžiauti savo 
finansine galia taip, kad įsigyta įmonė patirtų tik nuostolių ir ateityje nebūtų jokio teigiamo 
poveikio įmonei ir jos darbuotojams, kreditoriams ir verslo partneriams;

O dėl minėtojo(-ųjų) teisėkūros pasiūlymo(-ų) Komisija turėtų išnagrinėti būdus, kaip spręsti 
problemas, kylančias, kai bankai paskolina milžiniškas pinigų sumas privataus kapitalo 
fondams ir kratosi bet kokios atsakomybės visų tikslų, kuriais šie paskolinti pinigai 
naudojami, ar skolai grąžinti naudojamų pinigų kilmės klausimu.
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PAGRINDIMAS

Europos Parlamento savo iniciatyva parengtas pranešimas dėl fondų, kurie naudojasi 
alternatyvioms investicinėms priemonėms, skaidrumo yra teisėkūros diskusijų šia tema 
pradžia Europos Sąjungoje. 

Nors apie problemas, susijusias su rizikos draudimo fondais ir privačiu kapitalu, kalbama 
aukščiausiu politiniu lygmeniu, pvz., Didžiojo aštuoneto (G-8) vadovų susitikime ir ECOFIN 
taryboje, Europos Komisija iš pat pradžių atmetė tai, jog šios temos būtų svarstomos išsamiau 
siekiant galimų reguliavimo srities rezultatų.

2008 m. vasario 25 d. Europos Parlamento Teisės reikalų komitetas surengė klausymą tema 
„Institucinių investuotojų skaidrumas“. Po šio klausymo galima daryti išvadą, kad 
suinteresuotosios šalys mano, jog būtinai reikia imtis veiksmų siekiant padidinti alternatyvių 
investicinių priemonių skaidrumą. Net ir teisėkūros priemonių priešininkai galėtų įžvelgti 
bendrųjų taisyklių naudą, jei jos ne itin stipriai ribotų finansinių bendrovių veiklos laisvę.

Pranešėjas įžvelgia galimybę visų labui bendrovių teisės priemonėmis padidinti skaidrumą, 
ypač atsižvelgiant į rizikos draudimo fondų ir privataus kapitalo poveikį įmonėms, kuriose šie 
fondai dalyvauja, ir nedaryti neigiamo poveikio rinkos veikimui ir rinkos vystymuisi.

Pranešėjas pripažįsta, kad įmonės ir sąjungos atliko gero verslininkų elgesio tyrimus ir 
savanoriškai sudarė elgesio kodeksus. Juose aptariama didelė esamų problemų dalis. 
Svarbiausi iš jų yra, pvz., Rizikos draudimo fondų darbo grupės pranešimas1 ir Privataus 
kapitalo ir rizikos kapitalo asociacijos parengtas elgesio kodeksas2. Šie dokumentai gali būti 
labai geras pavyzdys įstatymų leidėjui, tačiau negali pakeisti teisės aktų, kurie padėtų spręsti 
problemas tais atvejais, kai esama blogo elgesio pavyzdžių. Atitinkami teisės aktai gali 
palengvinti darbą tų rizikos draudimo fondų ir privataus kapitalo valdytojų, kurie savanoriškai 
laikosi verslo etikos taisyklių.

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