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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar ieteikumiem Komisijai par ieguldītājinstitūciju darba pārredzamību
(2007/2239(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes 1978. gada 25. jūlija Ceturto direktīvu 78/660/EEK, kas attiecas uz 
noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem,1

– ņemot vērā Padomes 1983. gada 13. jūnija Septīto direktīvu, kas attiecas uz 
konsolidētajiem pārskatiem2,

– ņemot vērā Padomes 1986. gada 8. decembra direktīvu par banku un citu finanšu iestāžu 
gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. septembra Direktīvu 
2001/65/EK, ar ko Direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK un 86/635/EEK groza attiecībā 
uz novērtēšanas noteikumiem, ko piemēro noteiktu veidu sabiedrību, kā arī banku un citu 
finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem4, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 21. janvāra Direktīvu 
2001/107/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 85/611/EEK par normatīvo un 
administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvu 
ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU), lai paredzētu noteikumus attiecībā uz pārvaldības 
sabiedrībām un vienkāršotiem prospektiem5,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 21. janvāra Direktīvu 
2001/108/EK, ar ko attiecībā uz PVKIU ieguldījumiem groza Padomes Direktīvu 
85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu 
vērtspapīru kolektīvu ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU)6,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 23. septembra Direktīvu 
2002/65/EK par patēriņa finanšu pakalpojumu tālpārdošanu7,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīvu 2003/6/EK 
par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (tirgus 
ļaunprātīgu izmantošanu)8,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 18. jūnija Direktīvu 2003/51/EK, 
ar ko attiecībā uz noteikta veida sabiedrību, banku un citu finanšu iestāžu un 

                                               
1 OV L 222, 14.8.1978., 11. lpp.
2 OV L 193, 18.7.1983., 1. lpp.
3 OV L 372, 31.12.1986., 1. lpp.
4 OV L 283, 27.10.2001., 28. lpp.
5 OV L 41, 13.2.2002., 20. lpp.
6 OV L 41, 13.2.2002., 35. lpp.
7 OV L 271, 9.10.2002., 16. lpp.
8 OV L 96, 12.4.2003., 16. lpp.
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apdrošināšanas uzņēmumu gada un konsolidētajiem pārskatiem groza Direktīvas 
78/660/EEK, 83/349/EEK, 86/635/EEK un 91/674/EEK1, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīvu 
2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to 
tirdzniecību2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīvu 2004/25/EK 
par pārņemšanas piedāvājumiem3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīvu 2004/39/EK 
kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem4,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 15. decembra Direktīvu 
2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, 
kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū5,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Direktīvu 2005/60/EK 
par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanai un teroristu finansēšanai6,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīvu 2006/48/EK 
par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu7,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīvu 2006/49/EK 
par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību8,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Direktīvu 2007/36/EK 
par biržu sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru konkrētu tiesību izmantošanu9,

– ņemot vērā tā 2003. gada 25. septembra rezolūciju par Eiropas Parlamenta un Padomes 
priekšlikumu direktīvai par ieguldījumu pakalpojumiem un regulētu tirgu10,

– ņemot vērā EK līguma 192. panta otro daļu,

– ņemot vērā Reglamenta 39. un 45. pantu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetāro lietu komitejas 
atzinumu (A6-0000/2008),

                                               
1 OV L 178, 17.7.2003., 16. lpp.
2 OV L 345, 31.12.2003., 64. lpp.
3 OV L 142, 30.4.2004., 12. lpp.
4 OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.
5 OV L 390, 31.12.2004., 38. lpp.
6 OV L 309, 25.11.2005., 15. lpp.
7 OV L 177, 30.6.2006., 1. lpp.
8 OV L 177, 30.6.2006., 201. lpp.
9 OV L 184, 14.7.2007., 17. lpp.
10 OV C 77 E, 26.3.2004., 329. lpp.
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A. tā kā ir atzīts, ka alternatīvi ieguldījumu instrumenti, piemēram, riska ieguldījumu fondi 
un privātā akciju kapitāla fondi, aktīvu pārvaldītājiem var piedāvāt jaunas diversifikācijas 
iespējas, augstāku peļņu ieguldītājiem un var uzlabot vispārējo tirgus likviditāti;

B. tā kā ES izvietotajiem riska ieguldījumu fondiem un privātā akciju kapitāla fondiem 
nepieciešama vide, kurā tiek atzītas to novatoriskās stratēģijas, lai tie varētu saglabāt 
konkurētspēju pasaules tirgū, vienlaicīgi mīkstinot iespējamo tirgus dinamikas nelabvēlīgo 
ietekmi;

C. tā kā dažās dalībvalstīs riska ieguldījumu fondi un privātā akciju kapitāla fondi ir pakļauti 
valsts regulatīvajam režīmam; tā kā šādi atšķirīgi dalībvalstu noteikumi var novest pie 
iekšējā tirgus normatīvas sadrumstalotības, kā rezultātā ES varētu tikt kavēta šīs 
uzņēmējdarbības pārrobežu attīstība,

D. tā kā direktīvas šķiet atbilstīgais juridisks instruments, lai risinātu ar riska ieguldījumu 
fondiem un privātā akciju kapitāla fondiem saistītos dažādos jautājumus;

E. tā kā par vienu no galvenajām problēmām tiek uzskatīta pārredzamības nodrošināšana; tā 
kā pārredzamībai ir vairāki aspekti, piemēram, riska ieguldījumu fondu pārredzamība 
attiecībā uz uzņēmumiem, kuru akcijas tie iegādājas vai kuras tiem jau pieder, kā arī 
attiecībā uz primārajiem mākleriem, institucionālajiem ieguldītājiem, piemēram, pensiju 
fondiem vai bankām, privātiem ieguldītājiem, līgumsabiedrībām, regulatoriem un 
institūcijām; tā kā visnepārskatāmākās ir riska ieguldījumu fonda attiecības ar tiem 
uzņēmumiem, kuru akcijas tas iegādājas, vai arī tās jau ir šī fonda īpašumā;

F. tā kā galvenais iemesls pašreizējai krīzei paaugstināta riska hipotekāro aizdevumu tirgū ir 
nevis investoru darbību reglamentējošu noteikumu trūkums, bet gan vērtēšanas aģentūru 
nesekmīga darbība; tā kā uz vērtēšanas aģentūrām principā ir jāattiecina tie paši atbilstības 
noteikumi, ko attiecina uz revidentiem;

G. tā kā Kopienas tiesību akti paredz tādus mehānismus kā komitoloģija vai Lamfalisī 
procedūras, kas ļauj ar īstenošanas pasākumu palīdzību elastīgi reaģēt uz uzņēmējdarbības 
vides izmaiņām; tā kā stāvoklis uzlabosies līdz ar jaunajā Līgumā paredzēto deleģēto 
tiesības aktu instrumenta ieviešanu;

H. tā kā daudzi dažādi uzņēmumi ir paši izveidojuši savus paraugprakses kodeksus, kas 
varētu kalpot par paraugu ES likumdevējiem; tā kā mudinot uzņēmējsabiedrības un 
uzņēmumu asociācijas ievērot ES tiesību aktus, tās ir jāmudina arī veidot pašām savus 
paraugprakses kodeksus,

I. tā kā izstrādājumiem veltīti tiesību akti šķiet nav vajadzīgi,

1. prasa Komisijai saskaņā ar EK līguma 44. pantu, 47. panta 2. punktu vai 95. pantu 
atkarībā konkrētā jautājuma iesniegt likumdošanas priekšlikumu vai priekšlikumus par 
riska ieguldījumu fondu un privātā akciju kapitāla fondu pārredzamību; aicina minēto(-s) 
priekšlikumu(-s) izstrādāt, ņemot vērā iestāžu savstarpējo apspriešanos un turpmāk 
sniegtos detalizētos ieteikumus;

2. apstiprina, ka šie ieteikumi ievēro subsidiaritātes principu un pilsoņu pamattiesības;
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3. uzskata, ka pieprasītajam(-iem) priekšlikumam(-iem) nav finansiālas ietekmes;

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju un pievienotos detalizētos ieteikumus 
Komisijai, Padomei un dalībvalstu parlamentiem un valdībām.
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REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMA PIELIKUMS: DETALIZĒTI IETEIKUMI PAR 
PIEPRASĪTO PRIEKŠLIKUMU SATURU

Eiropas Parlaments lūdz Komisijai ierosināt direktīvu vai direktīvas, kas garantētu kopīgus 
pārredzamības standartu un būtu veltītas turpmāk minētajiem jautājumiem, kas saistās ar riska 
ieguldījumu fondiem un privātā akciju kapitāla fondiem, pamatojoties uz to, ka šai(-īm) 
direktīvai(-ām) vajadzības gadījumā jānodrošina dalībvalstīm pietiekamu elastību, lai esošajā 
uzņēmējdarbības tiesību sistēmā transponētu ES noteikumus.

Par riska ieguldījumu fondiem un privātā akciju kapitāla fondiem 

Eiropas Parlaments lūdz Komisijai, pārskatot pastāvošo acquis communautaire, kas ietekmē 
dažādus investoru un darījumu partneru veidus, iesniegt atbilstīgus likumdošanas 
priekšlikumus un pieņemt vai izstrādāt noteikumus, kas paredzētu atbilstīgās un būtiskas 
informācijas un skaidru izziņošanu un savlaicīgu paziņošanu, lai veicinātu kvalitatīvu lēmumu 
pieņemšanu un pārredzamu saziņu starp ieguldītājiem un uzņēmumu vadību;

Saskaņā ar jaunajiem tiesību aktiem akcionāriem iegūstot vai atsavinot emitenta akcijas, 
kurām ir balsstiesības, jāpaziņo emitentam to, kāds ir akcionāra balsstiesību īpatsvars akciju 
iegūšanas vai atsavināšanas rezultātā, kad šis īpatsvars sasniedz, pārsniedz vai kļūst mazāks 
par 3 %, nevis par 5 %, kā tas minēts Direktīvā 2004/109/EK; tai ari jānosaka, ka riska 
ieguldījumu fondiem un privātā akciju kapitāla fondiem ir jāziņo un jāpaskaidro —attiecībā 
uz uzņēmumiem, kuru akcijas tie iegādājas vai kuras tiem jau pieder, kā arī attiecībā uz 
privātajiem un institucionālajiem ieguldītājiem, galvenajiem mākleriem, un 
apsaimniekotājiem —  savu ieguldījumu politiku un ar to saistītos riskus;

Šiem dokumentiem par pamatu jāņem esošās ES tiesību aktu pārbaude, ko veica, lai 
noskaidrotu cik lielā mērā esošos pārredzamības noteikumus var izmantot attiecībā uz ar īpašo 
stāvokli, kādā atrodas riska ieguldījumu fondi un privātā akciju kapitāla fondi;

Ņemot vērā iepriekš minētos likumdošanas priekšlikumus, Komisijai jo īpaši nepieciešams:

– izpētīt iespēju uz alternatīviem ieguldījumu veidiem attiecināt līguma noteikumus kas 
paredz nepārprotamu riska ierobežošanu saistībā ar pasākumiem, ko veic tajos gadījumos, 
ja ir pārkāpta noteiktā robežvērtība, atbilstīgai nodošanai atklātībai, skaidrai 

– izpētīt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu saistībā ar riska ieguldījumu fondiem un 
privātā akciju kapitāla fondiem;

Konkrēti par riska ieguldījumu fondiem 

Eiropas Parlaments prasa Komisijai izstrādāt noteikumus, kas palielinātu balsošanas politikas 
pārredzamību riska ieguldījumu fondos, pamatojoties uz to, ka Komisijas noteikumu adresāts 
būs šādu fondu pārvaldītāji; šādos noteikumos ir jāiekļauj arī ES mēroga sistēma akcionāru 
noteikšanai.

Ņemot vērā iepriekš minēto(-s) likumdošanas priekšlikumu(-s), Komisijai jo īpaši:
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– izpētīt iespēju kā mazināt vērtspapīru aizdevumu nevēlamo iedarbību;

– izpētīt, vai noteikumus par ziņošanu būtu jāattiecina arī uz sadarbības nolīgumiem, kas 
noslēgti starp vairākiem akcionāriem, un uz netiešu balsstiesību iegūšanu ar papildu 
pasākumu palīdzību.

Konkrēti par privātā akciju kapitāla fondiem

Eiropas Parlaments prasa Komisijai izstrādāt noteikumus, kas liegtu privātā akciju kapitāla 
fondiem „aplaupīt” uzņēmumus (tā saucamo „izpārdošanu pa daļām”) un tādējādi izmantot 
savu finanšu varu par sliktu iegādātajiem uzņēmumiem, nedodot nekādu labumu ne šī 
uzņēmuma nākotnei, ne tā darbinieku, kreditoru un partneru situācijai.

Ņemot vērā iepriekš minētos likumdošanas priekšlikumus, Komisijai jāizpēta veidi, kā risināt 
sarežģījumus, kas radušies gadījumos, kad bankas aizdod lielas naudas summas privātā akciju 
kapitāla fondiem un tad atsakās uzņemties par to, kā šīs summas ir izmantotas vai arī par to, 
no kurienes nāk nauda šī aizdevuma atmaksāšanai.
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PASKAIDROJUMS

Eiropas Parlamenta patstāvīgais ziņojums par to fondu darbības pārredzamību, kas izmanto 
alternatīvas investīciju iespējas, Eiropas Savienībā ievada likumdošanas debates par šo tēmu.

Problēmas, kas saistītas ar riska ieguldījumu fondiem un privātā akciju kapitāla fondiem, tika 
apspriestas augstākajā politiskajā līmenī, piemēram, G8 galotņu apspriedē un ECOFIN
sanāksmē, turpretim Eiropas Komisija sākotnēji atteicās izskatīt šo jautājumu loku, kam 
varētu būt normatīva nozīme.

Eiropas Parlamenta Juridiskā komiteja 2008. gada 25. februārī organizēja uzklausīšanu par 
tēmu „Institucionālo ieguldītāju pārredzamība”. To rezumējot, var secināt, ka ieinteresētās 
puses uzskata, ka ir jāpalielina alternatīvo investīciju instrumentu pārredzamību. Pat 
likumdošanas pasākumu pretinieki atzina vispārēju noteikumu lietderību, ar nosacījumu, ka 
tie pārāk neierobežo finanšu uzņēmuma rīcības brīvību.

Referents uzskata, ka, netraucējot tirgus darbību un attīstību, ar sabiedriski tiesiskiem 
līdzekļiem var uzlabot pārredzamību visu labā, īpaši tas attiecas uz riska ieguldījumu fondiem 
un privātā akciju kapitāla fondiem un uzņēmumiem, ar kuriem saistīta šo fondu darbība.

Referents atzinīgi vērtē uzņēmumu un apvienību pētījumus par labu uzņēmējdarbību un 
izstrādāto brīvprātīgu paraugprakses kodeksu. Viņi ir apzinājuši lielu daļu no aktuālajām 
problēmām. Te ir minams Riska ieguldījumu fondu darba grupas ziņojums1 un Privātā un 
riska kapitāla asociācijas labas prakses kodekss2 . Likumdevējs tos var izmantot par paraugu, 
bet tie neaizstāj likumdevēja rīcību, ja fondu darbībā rodas problēmas. Izsvērta likumdošana 
var atvieglot to riska ieguldījumu fondu un privātā akciju kapitāla fondu vadītāju darbu, kas 
jau tagad labprātīgi ievēro labas uzņēmējdarbības noteikumus.

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