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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

koos soovitustega riskifondide ja erakapitali investeerimisfondide komisjonile
(2007/2238(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu 31. jaanuari 1977. aasta teist direktiivi 77/91/EMÜ tagatiste 
kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid äriühingu liikmete ja kolmandate isikute 
huvide kaitseks EMÜ asutamislepingu artikli 58 teises lõigus tähendatud äriühingutelt 
nõuavad seoses aktsiaseltside asutamise ning nende kapitali säilitamise ja muutmisega, et 
muuta sellised tagatised ühenduse kõigis osades võrdväärseteks1;

– võttes arvesse nõukogu 25. juuli 1978. aasta neljandat direktiivi 78/660/EMÜ, mis 
käsitleb teatavat liiki äriühingute raamatupidamise aastaaruandeid2;

– võttes arvesse nõukogu 13. juuni 1983. aasta seitsmendat direktiivi 83/349/EMÜ, mis 
käsitleb konsolideeritud aastaaruandeid3;

– võttes arvesse nõukogu 8. detsembri 1986. aasta direktiivi 86/635/EMÜ pankade ja muude 
rahaasutuste raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohta4;

– võttes arvesse nõukogu 12. märtsi 2001 direktiivi 2001/23/EÜ ettevõtjate, ettevõtete või 
nende osade üleminekul töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise 
kohta5;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. septembri 2001. aasta 
direktiivi 2001/65/EÜ seoses teatavat liiki äriühingute ning pankade ja muude 
finantseerimisasutuste raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aastaaruannete 
hindamisnormidega6;

– 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 
seonduvat7;

– 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 

                                               
1 EÜT L 026, 31.1.1977, lk 1.
2 EÜT L 222, 14.8.1978, lk 11.
3 EÜT L 193, 18.7.1983, lk 1.
4 EÜT L 372, 31.12.1986, lk 1.
5 EÜT L 82, 22.3.2001, lk 16. 
6 EÜT L 283, 27.10.2001, lk 28.
7 EÜT L 41, 13.2.2002, lk 20.
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direktiivi 85/611/EMÜ seoses avatud investeerimisfondide (UCITS) investeeringutega1;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. septembri 2002. aasta 
direktiivi 2002/65/EÜ, milles käsitletakse tarbijale suunatud finantsteenuste 
kaugturustust2;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta 
direktiivi 2003/6/EÜ siseringitehingute ja turuga manipuleerimise (turu kuritarvitamise) 
kohta3;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. juuni 2003. aasta direktiivi 2003/41/EÜ 
tööandjapensioni kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve kohta4 (pensionifondide 
direktiiv);

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2003. aasta 
direktiivi 2003/51/EÜ teatud tüüpi äriühingute, pankade ning teiste finantsasutuste ja 
kindlustusseltside raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aastaaruannete 
kohta5;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta 
direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel 
avaldatava prospekti kohta6;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta 
direktiivi 2004/25/EÜ ülevõtmispakkumiste kohta7;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta 
direktiivi 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta8;

– võttes arvesse komisjoni 10. augusti 2006. aasta direktiivi 2006/73/EÜ, millega 
rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/39/EÜ seoses 
investeerimisühingute suhtes kohaldatavate organisatsiooniliste nõuete ja 
tegutsemistingimustega ning nimetatud direktiivi jaoks määratletud mõistetega9

(finantsinstrumentide turge käsitleva direktiivi rakendusdirektiiv);

– 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 

                                               
1 EÜT L 41, 13.2.2002, lk 35.
2 EÜT L 271, 9.10.2002, lk 16.
3 ELT L 96, 12.4.2003, lk 16.
4 ELT L 235, 23.9.2003, lk 10.
5 ELT L 178, 17.7.2003, lk 16.
6 ELT L 345, 31.12.2003, lk 64.
7 ELT L 142, 30.4.2004, lk 12.
8 ELT L 145, 30.4.2004, lk 1.
9 ELT L 241, 2.9.2006, lk 26.
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kauplemisele1;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2005. aasta direktiivi 2005/1/EÜ 
millega luuakse finantsteenuste komiteede uus organisatsiooniline struktuur2;

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

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta 
direktiivi 2006/48/EÜ krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta (uuestisõnastamine)3;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta 
direktiivi 2006/49/EÜ investeerimisühingute ja krediidiasutuste kapitali adekvaatsuse 
kohta (uuestisõnastamine)4;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta direktiivi 2007/36/EÜ 
noteeritud äriühingute aktsionäride teatavate õiguste kasutamise kohta5;

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
elukindlustuse kohta kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta 
(Solvency II) (KOM(2008)0119) (Solvency II ettepanek);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Riskikapitalifondide piiriüleste investeeringute takistuste 
kõrvaldamine” (KOM (2007)0853);

– võttes arvesse oma 15. jaanuari 2004. aasta resolutsiooni riskifondide ja 
tuletisväärtpaberite tuleviku kohta6;

– võttes arvesse oma 27. aprilli 2006. aasta resolutsiooni7 varahalduse kohta ja 
13. detsembri 2007. aasta resolutsiooni varahaldus II kohta8;

– võttes arvesse oma 11. juuli 2007. aasta resolutsiooni valge raamatu: finantsteenuste 
poliitika (2005–2010) kohta9 (2006/2270(INI)), eriti selle lõiget 19;

– võttes arvesse oma 20. veebruari 2008. aasta resolutsiooni majanduskasvu ja töökohtade 
loomise komplekssete suuniste kohta (liikmesriikide ja ühenduse majanduspoliitika 

                                               
1 ELT L 390, 31.12.2004, lk 38.
2 ELT L 79, 24.3.2005, lk 9.
3 ELT L 177, 30.6.2006, lk 1.
4 ELT L 177, 30.6.2006, lk 201.
5 ELT L 184, 14.7.2007, lk 17.
6 ELT C 92 E, 16.4.2004, lk 407.
7 ELT C 296 E, 6.12.2006, lk 257.
8 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0627.
9 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0338.
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üldsuuniste osa): uue etapi käivitamine (2008–2010)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 192 teist lõiku;

– võttes arvesse kodukorra artikleid 39 ja 45;

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

A. arvestades, et riskifonde ja erakapitali investeerimisfonde reguleerivaid ELi õigusnorme 
on praegu ebapiisavalt;

B. arvestades, et kodukorra artikli 39 lõike 2 tingimus, et ühtegi ettepanekut ei ole 
ettevalmistamisel, on nõuetekohaselt täidetud;

C. arvestades, et komisjon ei ole tulnud vastu parlamendi varasematele taotlustele, sealhulgas 
eespool nimetatud 15. jaanuari 2004. aasta, 27. aprilli 2006. aasta, 11. juuli 2007. aasta, 
13. detsembri 2007. aasta resolutsioonides esitatud taotlustele;

D arvestades, et riskifondid ja erakapitali investeerimisfondid on alternatiivsed 
investeerimisfondid, millel ei ole üksnes märkimisväärne ja kasvav osa maailma varade 
haldamises, vaid ka märkimisväärne ja kasvava tähtsusega kohalolu ja aktiivsus maailma 
finantsturgudel;

E. arvestades, et mitmed maailma, ELi ja riikide institutsioonid on kaua aega enne praegust 
finantskriisi avaldanud muret riskifondide ja erakapitali investeerimisfondide 
finantsstabiilsuse, ebapiisava riskijuhtimise, ülemäärase võla (oma- ja laenukapitali suhte) 
ning mittelikviidsete ja komplekssete finantsinstrumentide hinnatud väärtuse pärast;

F. arvestades, et on empiirilisi tõendeid selle kohta, et riskifondid järgivad finantsturgude 
ebastabiilsuse aegadel valitsevaid trende, andes seega alust nende finantsstabiilsuse pärast 
muretsemiseks;

G. arvestades, et Lissaboni tegevuskava elluviimine nõuab pikaajalist investeerimist 
majanduskasvu ja töökohtade loomisse;

H. arvestades, et selline pikaajaline investeerimine nõuab hästi toimivaid finantsturge ELis ja 
kogu maailmas, mis mõjuvad positiivselt reaalmajandusele;

I. arvestades, et riskifondid ja erakapitali investeerimisfondid tagavad paljudel juhtudel 
likviidsuse ja nõudluse uuenduslike toodete järele;

J. arvestades, et finantsstabiilsus nõuab ka paremat järelevalvekoostööd, sealhulgas maailma 
tasandil, mis loogiliselt nõuab ELi praeguse järelevalvekorra õigeaegset põhjalikku 
läbivaatamist;

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0058.
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K. arvestades, et suurendatud läbipaistvus üldsuse, investorite ja järelevalveasutuste suhtes, 
sealhulgas tulevikus kõikide uute ELi järelevalveorganite suhtes on otsustava tähtsusega 
hästi toimivate ja stabiilsete finantsturgude tagamiseks ja ka turuosaliste ja toodete 
vahelise konkurentsi edendamiseks;

L. arvestades, et paljude riskifondide ja erakapitali investeerimisfondide tehingute tulemusel 
tekkiv ülemäärane võlg ohustab finantsstabiilsust, takistab pikaajalist investeerimist, 
majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava ning pealegi kehtib riikide maksusüsteemides 
asjaomase võla suhtes ebaõiglane sooduskord;

M. arvestades, et hiljutine erakapitali investeerimisfondide tehingute kasv on 
märkimisväärselt suurendanud selliste töötajate arvu, kelle töökoht sõltub üksnes 
aktsiafondidest, ja ühenduse tööõigus (eelkõige direktiiv 2001/23/EÜ) loodi ajal, kui see 
nii ei olnud;

N. arvestades, et äärmusliku võlgnevuse korral mõjutavad erakapitali investeerimisfondide 
finantsvõimendusega väljaostud sihtettevõtete elujõulisust;

O. arvestades, et paljud huvide konfliktid tekivad kas erakapitali investeerimisfondide 
põhisest ärimudelist või riskifondidest või nende omavahelistest kombinatsioonidest või 
kombinatsioonidest muude finantsturuosalistega;

P. arvestades, et kuigi ei ole tõendeid, et praeguse finantskriisi on põhjustanud asjaomased 
fondid, on need olnud kaasatud reguleerimata ja väga keeruka struktuuriga toodete ärisse; 
arvestades, et kuna nimetatud fondid ei ole piisavalt kapitaliseeritud ja on seega 
ebastabiilsuse oludes muutlikud, on need kriisi süvendanud;

Q. arvestades, et tulevaste finantskriiside ohu minimeerimiseks ja võttes arvesse turgude ja 
turuosaliste tugevat vastastikust sõltuvust ning reguleeritud ja reguleerimata turuosaliste 
vaheliste võrdsete võimaluste eesmärki piiridel, vajab EL paremat, sidusamat ja 
ühtlustatud reguleerimist kõikide valdkondade lõikes,

1. nõuab, et komisjon esitaks parlamendile 30. novembriks 2008 EÜ asutamislepingu 
artikli 44, artikli 47 lõike 2 või artikli 95 alusel õigusakti ettepaneku või ettepanekud 
riskifondide, erakapitali investeerimisfondide ja teiste asjaomaste osaliste kohta, millele 
järgneksid allpool toodud üksikasjalikud ettepanekud;

2. kinnitab, et soovitused on kooskõlas subsidiaarsuse põhimõtte ja kodanike põhiõigustega;

3. on seisukohal, et nõutava ettepaneku või ettepanekute finantsmõjudega seoses tuleks näha 
ELi eelarves ette assigneeringud i) ELi järelevalveasutuse, ii) ELi avalik-õigusliku 
krediidireitingute agentuuri ja iii) ELi avalik-õigusliku struktuuritoodete 
sertifitseerimisasutuse jaoks;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos üksikasjalike 
soovitustega komisjonile, nõukogule ning liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele.
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RESOLUTSIOONI ETTEPANEKU LISA:
ÜKSIKASJALIKUD SOOVITUSED NÕUTAVA ETTEPANEKU

SISU KOHTA

1. Soovitus 1 finantsstabiilsuse ja paremini toimiva finantsturu meetmete kohta

Euroopa Parlament on seisukohal, et vastu võetava õigusakti eesmärk peaks olema 
reguleerida järgmist:

a) Kapitalinõuded. Investeerimisühingud, kindlustusseltsid, krediidiasutused, 
tavafondid (nagu UCITS ja pensionifondid / tööandjapensioni kogumisasutused) 
peavad täitma kapitalinõudeid. Olenemata sellest, milline on riskifondi ja 
erakapitali investeerimisfondi, sealhulgas usaldusühingu, juriidiline struktuur, 
peaks komisjon tagama, et asjaomase fondi või fondide investeeringute üle 
valitsevat mõju omava üksuse (see tähendab fondivalitseja) tasandil kehtestatakse 
asjakohane kapitalinõue, mis hõlmab kõiki fonde, olenemata nende 
registreerimiskohast.

b) ELi avalik-õiguslik krediidireitingu agentuur. Komisjon peaks selles sektoris 
konkurentsi edendamiseks ja läbipaistvuse parandamiseks asutama ELi avalik-
õigusliku krediidireitingu agentuuri. Komisjon peaks ka direktiivi 2006/48/EÜ 
läbivaatamise käigus lisama sellesse sätte, et juhtudel, kus krediidiasutuse riskiga 
kaalutud laenude arvutamiseks nõutakse krediidihindamise läbiviimist välise 
krediidikvaliteeti hindavalt asutuse poolt (reitinguagentuur), nõutakse ka 
krediidihindamist ELi avalik-õigusliku krediidireitingu agentuuri poolt.

c) Likviidsus. Komisjon peaks direktiivi 2006/48/EÜ läbivaatamisel kehtestama 
likviidsusriski suhtes riskiga kaalutud kapitali piisavuse nõuded.

d) Hindamine. Komisjon peaks tegema ettepaneku täpsete eeskirjade kohta 
mittelikviidsete finantsinstrumentide hindamiseks, et kaitsta paremini investoreid 
ja finantsturgude stabiilsust.

e) Eelisõigustega maaklerid. Kapitalinõuet kõikide eelisõigustega maaklerina 
teenuseid pakkuvate asutuste puhul tuleks suurendada vastavalt nende tehingutes 
riskifondide ja erakapitali investeerimisfondidega esinevate laenuriskide 
struktuuri või olemuse komplekssusele või läbipaistmatusele. Selle saavutamiseks 
tuleks eriti muuta direktiivide 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ sätteid.

f) Riskikapital. Komisjon peaks viivitamata rakendama strateegiaettepanekuid, mille 
ta esitas teatises riskikapitalifondide piiriüleste investeeringute takistuste 
kõrvaldamise kohta, sealhulgas ettepanekut õigusakti kohta, millega sätestatakse 
ühtlustatud ELi ulatusega riskikapitaliraamistik ja seega tagatakse kooskõlas 
Lissaboni tegevuskavaga VKEdele piiriülene juurdepääs sellisele kapitalile.
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g) ELi järelevalveasutus. Komisjoni peaks asutama Euroopa järelevalveasutuse, mis 
hõlmaks kõiki finantsteenuste sektoreid: kapitaliturge, väärtpabereid, kindlustust 
ja pangandust. Ühtlasi tuleks kindlaks teha, kas oleks vaja kahte sellist Euroopa 
järelevalveasutust: üks usaldatavusnormatiivide ja teine õigusliku reguleerimise 
jaoks.

2. Soovitus 2. Läbipaistvusmeetmed.

Euroopa Parlament on seisukohal, et vastu võetava õigusakti eesmärk peaks olema 
reguleerida järgmist:

a) Haldusfirmade ja fondihaldurite tegevuslubade väljastamine ja registreerimine.
Komisjon peaks kehtestama ELi raamistiku riskifondide või erakapitali 
investeerimisfondide investeeringute üle valitsevat mõju omavate üksuste (st 
fondivalitsejate) registreerimiseks ja neile lubade väljastamiseks nii, et need 
firmad toimiksid nn ühtse juurdepääsupunkti põhimõtte alusel: pärast tegevusloa 
saamist on üksustel õigus tegutseda kogu ELis. Komisjon peaks hästi toimiva 
ühtse Euroopa finantsturu edendamiseks tagama, et fondivalitsejad avalikustavad 
järgmise:

– hallatava fondi nimi ja aadress,

– juhtide nimed,

– ettevõtte tulud ja täiendavad dividendid,

– direktorite, tippjuhtide ja teiste investeerimisvastutusega töötajate töötasud, 
ja

– suhted eelisõigustega maakleritega.

Teave tuleks esitada ühtses vormis (ka allpool toodud andmebaaside ettepaneku 
lihtsustamiseks).

b) Hulgimüügi investeerimisfondidest teatamine (nt heakskiitmiseks). Selleks et 
julgustada fondide asutamist ELi territooriumil, peaks komisjon tegema 
ettepaneku võtta vastu eraldi direktiiv, mis oleks kooskõlas praegu arutamisel 
oleva ELi-ülese suunatud pakkumiste korraga ning mida kohaldatakse 
riskifondide ja erakapitali investeerimisfondide turustamise suhtes ELis. Selline 
kord peaks toimima nn ühtse juurdepääsupunkti põhimõttel: kui hulgimüügi 
investeerimisfondide jaoks on saadud luba, peaks neid olema võimalik pakkuda 
kõigile ELis tegutsevatele kutselistele ja institutsioonilistele investoritele. 
Komisjon peaks hästi toimiva ühtse Euroopa finantsturu edendamiseks tagama, et 
investeerimisfondi puhul on avalikustatud järgmine:

– üldine investeerimisstrateegia ja vahetu teave kõikide selle 
muudatuste kohta,
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– finantsvõimendus/laenurisk,

– kõik teenustasud ja nende jagunemine (sealhulgas kõik töötajatele 
võimaldatavad aktsiaoptsioonid),

– kogutud fondide allikad ja summa,

– varasemad tulemused,

– riskijuhtimissüsteem ja portfelli hindamise meetodid,

– teave fondihalduri kohta ja

– fondivalitseja ja selle töötajate poolt fondi sissemakstud osa kohta.

Teave tuleks esitada ühtses vormis (ka allpool toodud andmebaaside ettepaneku 
lihtsustamiseks).

c) Andmebaas. Komisjon peaks kolmanda taseme komiteede abiga asutama ELi-
ülese registreerimise/lubade andmebaasi, millesse kantakse info nii 
fondivalitsejate kui ka eri investeerimisfondide kohta, nagu on eespool märgitud. 
Kõikide liikmesriikide järelevalveasutustel peaks olema sellele piiramatu 
juurdepääs. Olulised andmebaasiharud peaksid olema avalikud.

d) Investorid. Komisjon ja järelevalveasutused peaksid tagama, et fondidesse 
investeerijad saaksid nii piisavat kui ka olulist ja võrreldavat teavet (nt 
lihtsustatud emissiooniprospektid / andmelehed avatud investeerimisfondide 
(UCITS) kohta).

e) Erakapitali investeerimisfondid ja töötajate kaitse. Komisjon peaks tegema 
muudatusettepanekud direktiivi 2001/23/EÜ kohta nii, et direktiiviga töötajatele 
antud kaitse, sealhulgas õigus teavitamisele ja konsulteerimisele, kehtib alati ja 
kõikidel juhtudel, kui asjaomase ettevõtte või fondi üle saab erakapitali 
investeerimisfondi tehingu abil valitseva mõju keegi teine.

3. Soovitus 3. Ülemäärase võla meetmed.

Euroopa Parlament on seisukohal, et vastu võetava õigusakti eesmärk peaks olema 
reguleerida järgmist:

a) Erakapitali investeerimisfondide finantsvõimenduse piirangud. Komisjon peaks 
muutma direktiivi 77/91/EMÜ kapitali kohta, et kehtestada eeskirjad, milles 
määratletakse sihtettevõtte suhtes teataval ajahetkel lubatav võlatase, võttes 
arvesse oluliste sidusrühmade (sealhulgas töötajate) seaduslikke õigusi; selle 
tasemega seoses peaks komisjon nõudma, et liikmesriigid kehtestaksid erakapitali 
investeerimisfondidele ülemäärase võlastumise korral maksutagajärjed; sellised 
maksutagajärjed võiksid sisaldada asjaomase laenu intresside maksude 
vähendamise kõrvaldamist või alandamist kooskõlas liikmesriikide parimate 
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tavadega.

b) Kapitali ammendamine. Komisjoni peaks muutma direktiivi 77/91/EMÜ kapitali 
kohta, et kehtestada sihtettevõtjate suhtes miinimumkapitali nõue sihtettevõtja 
enda pikaajalistes huvides. Komisjon peaks ka viivitamata välja pakkuma 
eeskirjad sihtettevõtte direktorite suhtes kehtivate nõudmiste ühtlustamiseks (st 
juhatuse ja nõukogu liikmetele), et kindlustada, et kapitali väljavool (sealhulgas 
kõikvõimalikud teenustasud) on sihtettevõtte parimates pikaajalistes huvides, 
sealhulgas ettevõtte pikaajalise kasvu ning teadus- ja arendustegevuse jaoks. Selle 
saavutamiseks võiks muuta ELi ettevõtte üldjuhtimise nõudeid, näiteks direktiivi 
1978/660/EMÜ sätteid.

c) Riskifondide finantsvõimenduse piirangud Komisjon peaks riskifondide suhtes 
nägema ette võla ülemmäära, eesmärgiga säilitada ELi finantssüsteemi stabiilsus.

d) Struktureeritud toodete ELis registreerimine. Komisjon peaks asutama 
struktureeritud toodete avalik-õigusliku registri ELis.

4. Soovitus 4. Meetmed seoses huvide konfliktiga.

Euroopa Parlament on seisukohal, et vastuvõetava õigusakti eemärk peaks olema 
reguleerida järgmist:

a) Investeerimispangad (eelisõigustega maaklerid) – riskifondid ja erakapitali 
investeerimisfondid. Komisjon peaks hindama, kas eelisõigustega maaklerite 
suhtes kapitalinõuete rangemaks muutmisega (Soovitus 1) võetakse asjakohaselt 
arvesse loomuomast huvide konflikti järgmiste isikute vahel:

– eelisõigustega maaklerid ja riskifondid, kus esimese krediidiotsused 
(laenuandmine) juhinduvad sageli viimaselt teenustasude teenimise 
väljavaatest (kauplemisteenuste kaudu) ja

– investeerimispangad ja erakapitali investeerimisfondid, kus esimese 
krediidiotsused (laenuandmine) juhinduvad sageli viimaselt teenustasude 
teenimise väljavaatest (tehingutega seotud teenuste kaudu).

b) Komisjon peaks kehtestama ka eeskirjad, mis tagavad tõhusa infovahetuskeelu 
teenuste vahel, mida investeerimisühingud osutavad oma klientidele (nagu 
eelisõigustega maaklerlus) ja kõikidele teistele oma äriüksustele (sealhulgas 
varahaldusteenused, varaga kauplemine jms).

– Erakapitali investeerimisfondid. Komisjon peaks sõnastama eeskirjad, millega 
lahendatakse huvide konfliktid erakapitali investeerimisfondide partnerite ja 
sihtettevõtte juhatuse vahel (ja teiste vahel, kes soovivad tehingust kasu saada). 
Eeskirjad peaksid sisaldama sihtettevõtete juhtidele (st juhatuse ja nõukogu 
liikmetele) või töötajatele makstavate kõikide teenustasude ja muude soodustuste 
avalikustamise nõuet.
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– Krediidireitingu agentuurid. Komisjon peaks koostama eeskirjad, millega 
lahendatakse praegustele ärimudelitele loomuomaseid ja tänapäeva finantsturgude 
osaliste vastastikustest mõjustustest tekkivaid huvide konflikte.

– Turulepääs ja turukontsentratsioon. Komisjoni konkurentsi peadirektoraat peaks 
algatama turukontsentratsiooni uurimise järgmistes finantsteenuste sektorites: 
riskifondid, erakapitali investeerimisfondid, investeerimispangad (keskendudes 
eelisõigustega maaklerlusele) ja krediidireitingu agentuuridele.
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SELETUSKIRI

Viimastel aastatel – kaua enne praeguse finantskriisi esimesi ilminguid 2007. aasta augustis –
on üha enam muret tuntud selliste suure finantsvõimendusega investeerimisfondide nagu 
riskifondide ja erakapitali investeerimisfondide tegevuse tagajärgede pärast. Seda muret on 
väljendanud liikmesriigid ning Euroopa ja maailma finantsasutused. Alternatiivne 
investeerimistööstus – riskifondid ja erakapitali investeerimisfondid – ei ole enam nišitoode, 
vaid oluline finantsturgude osaline.

Arvestades madalate intressimääradega laenude kerget kättesaadavust ja kõrget likviidsust 
alates 2000. aastast kuni 2007. aasta keskpaigani ning paljude institutsiooniliste ja muude 
investorite kõrgema tulususe otsinguid on riskifondide ja erakapitali investeerimisfondide osa 
kogu hallatava vara hulgas oluliselt kasvanud. Mitte ainult vara hämmastav kasv, vaid ka üha 
intensiivsem kauplemine muudavad need fondid olulisteks turuosalisteks. Kuigi nende 
osakaal turgudel on suurenenud, ei saa sama öelda läbipaistvuse kohta1.

Kuni 2007. aasta juunini – mõni kuu enne globaalse finantskriisi ilmnemist – avaldasid 
globaalsed finantsasutused paljudes sõltumatutes aruannetes muret süsteemsete riskide pärast 
ja seda rõhutati ka mitmel rahvusvahelisel kohtumisel. 2007. aasta mais toimunud 
finantsstabiilsuse foorumil soovitati uusi meetmeid, mida peaksid finantsasutused, 
institutsioonilised investorid ja riskifondide haldurid võtma kaitse tugevdamiseks riskifondide 
ja teiste suure finantsvõimendusega institutsioonidega seonduvate võimalike süsteemsete 
riskide vastu. Sarnast muret väljendas EKP oma 2006. ja 2007. aasta aruannetes. Ka 
Ühendkuningriigi finantsteenuste amet FSA väljendas 2007. aasta juunis muret erakapitali 
investeerimisfondide turu kuritarvitamise, huvide konfliktide ja finantsvõimendusega 
väljaostmistehingute finantseerimise ja kaasneva riskijaotuse üle.

Euroopa Parlament on teinud mitmes raportis Euroopa Komisjonile soovitusi riskifondide ja 
erakapitali investeerimisfondide kohta, aga need on jäänud vastuseta. Seega avaldas Euroopa 
Parlament oma 2007. aasta juuli resolutsioonis „kahetsust, et [Euroopa Komisjoni võetud 
kohustust viia läbi hoolikad, sõltumatud ja professionaalselt juhitud õigusliku mõju 
hindamised] ei ole seni rahuldavalt täidetud”. Komisjon ei ole veel vastanud.

Raportit tuleb vaadelda käsitletud kontekstis. Tänaseks on vajadus õigusnorme ajakohastada 
veelgi suurem. Kuna finantsturud muutuvad globaalsemalt integreerituks ja üha keerukamaks, 
tuleb Euroopa reguleerimisvahendid ajakohastada – ja Euroopa peab välja arendama 
järelevalve ja regulatiivmeetmed, mis on sama ajakohased ja täiuslikud nagu finantsturud ise. 
Oleks kohatu ja vale väita, et ammuste aegade jaoks mõeldud praegu kehtivad Euroopa 
regulatiivstruktuurid ei pea olema sama ajakohased ja uuenduslikud nagu vahendid, mida 
need peavad reguleerima.

Erakapitali investeerimisfondid ja riskifondid
                                               
1 Vt töödokument riskifondide ja erakapitali investeerimisfondide kohta, 17.3.2008.
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Riskifondid ja erakapitali investeerimisfondid on eri laadi investeerimisfondid. Kuigi need on 
mõlemad vähereguleeritud erakapitali vahendid, mis annavad fondihalduritele hüvitiseks osa 
fondi kasumist, erinevad need üksteisest investeerimisstrateegia poolest ja toodete poolest, 
millesse need investeerivad.

Erakapitali investeerimisfondid on „eraõiguslikud” selles mõttes, et need ei ole börsil 
noteeritud ja nende kapital tuleneb investoritelt väljaspool avalikke kapitaliturge. Need võivad 
omakorda jaguneda riskikapitaliks (mida kasutatakse uute äriettevõtete rahastamiseks), 
kasvukapitaliks (olemasolevate äriettevõtete kasvu rahastamiseks) ja väljaostmisfondideks, 
millega tavaliselt püütakse erastada olemasolevat avalik-õiguslikku ettevõtet suure 
finantsvõimendusega väljaostmise teel. Praegu moodustavad väljaostmisfondid erakapitali 
investeerimisfondide kogumahust üle 60 % ja just sellele tuleks õigusaktide ajakohastamisel 
keskenduda.
Ametiasutustel ei ole piisavalt teavet erakapitali investeerimisfondide laenuriskide ulatuse, 
laadi ja omandi kohta. Olemasolevad ELi usaldatavusnormatiivid (nagu kapitalinõuete 
direktiiv) tuleb jällegi läbi vaadata, et näha, kas need sisaldavad ELi järelevalveasutuste ja 
muude pädevate asutuste jaoks vajalikke sätteid finantsstabiilsusalaste ja teiste ülesannete 
täitmiseks.

Ettevõtete, töötajate, pensionäride ja tarbijate puhul, kes kannavad kaudselt erakapitali 
investeerimisfondi laenuriske ja täpsemalt väljaostude finantsvõimenduse riske, on 
ebatõenäoline, et ELi olemasolevad investorikaitse õigusaktid on piisavad, sest vahetu riskiga 
vahendusinvestor (nagu pensionifond) saab kasutada kutselise investori erandeid. Tuleks 
kaaluda, kuidas kõige paremini laiendada ELi investorikaitse õigusaktidest tulenevat kaitset 
nendele haavatavatele kategooriatele.

Erakapitali investeerimisfondide finantsvõimenduse küsimus muudab (eriti 
finantsvõimendusega väljaostude tehingute suhtes) paljud ettevõtted haavatavaks ja võib 
seega vajada maksuvaldkonnas olemasolevatele vähese kapitaliseerituse eeskirjadele teatavat 
analoogi, aga ELi tasandil. Bilansis suure võla kirjendamine tähendab vaikimisi 
maksusoodustust, mille tulemuseks on ühteaegu majanduslikult kehvas seisundis ettevõtted ja 
riigi tulude vähenemine; seega tuleb see kasuks hoopis laenuandjatele selle asemel, et 
võimaldada valitsustel rahastada Lissaboni eesmärkide – parema hariduse, infrastruktuuri ja 
teadustegevuse elluviimist. Sihtettevõtted, mis erastatakse erakapitali investeerimisfondi 
väljaostudega, võivad samuti kannatada kapitali ammendamise all (nt väga suured dividendid 
erakapitali investeerimisfondide juhtide tasustamisel; sihtettevõtte kapitali muutmine võlaks 
avalikuks tegemata reservide kaotamise ja varade müügi teel). Eraõiguslikud 
investeerimisühingud võivad riski üle kanda sihtettevõttele ka nende juriidilise struktuuri tõttu 
(piiratud vastutus).

Riskifondid on investeerimisfondid, mis kasutavad investeerimisstrateegiaid, 
kauplemistehnikaid ja finantsinstrumente, mis on endiselt suures osas reguleerimata. Need 
kohanduvad kiiresti kõikide muudatustega turutingimustes ja püüavad ära kasutada turu 
ebakohti, püüdes samas saavutada absoluutset investeeringutasuvust, mis ei ole vastastikuses 
seoses aktsia- ja võlakirjaturgude tulukusega. Tulukuse (aga seega ka kahjude) 
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maksimeerimiseks võtavad riskifondid laenu või kauplevad mitmesuguste komplekssete 
finantstoodetega, millest mõned on kõrge finantsvõimendusega (derivatiivid, optsioonid) ja 
kasutavad dünaamilisi kauplemistehnikaid, näiteks spekuleerimist kursilangusega. Nende 
investeerimisstrateegiad varieeruvad juhtumist ajendatud (nagu ettevõtete ühinemise 
vahendamine, ettevõtetes otsustusõiguse saamiseks suure osaluse omandamine jms) 
tehingutest aktsiakapitali katteni (nagu turuneutraalsed, lühipositsioonide võtmine jms), 
globaalse makromajanduse või suhtelise väärtuseni (nagu fikseeritud tuluga-konverteeritav 
vahendus, volatiilsus jms). Kuigi kõik need jooned ei ole tavaliselt teistes (reguleeritud) 
ühisinvesteerimisfondides lubatud, kasutavad paljud teised finantsasutused neist mõnda 
(näiteks investeerimispankade oma fondidega kauplemine).

Kuigi sektori läbipaistvus on viimastel aastatel paranenud peamiselt suurema surve tõttu 
sellistelt institutsioonilistelt investoritelt nagu pensionifondid või isegi riskifondide fondid, 
tuleks läbipaistvuse suurendamiseks rohkem ära teha (aruandlus ja avalikustamine, ühised 
hindamisstandardid, riskijuhtimine, ettevõttesisene juhtimine jms).

Olemasolevate ELi direktiivide ja määruste keerukas maatriks ühes erinevate riskifonde 
käsitlevate riigi tasandi õigusnormidega liikmesriikides süvendavad läbipaistmatust ja 
pealtnäha kõrgeid tasusid1. See vähendab igasugust ärilist survet ELis kehtivate standardite 
täitmiseks ja seega julgustab offshore-fondide registreerimist, samuti investeerimist pigem 
ELi territooriumilt väljas kui ELi sees asuvatesse toodetesse.

Teised asjassepuutuvad turuosalised

Riskifondidel on märkimisväärsed ärisuhted reguleeritud investeerimis- ja 
kommertspankadega. Viimased toimivad eelisõigustega maakleritena (sealhulgas rahastades 
tehinguid), samuti kauplemis-, müügiteenuste ja muude teenuste, nagu väljamaksmise ja 
arveldamise, kontode hooldamise ja isegi riskifondide halduritele kontoriruumide 
pakkujatena. Arvestuslikult tõid riskifondid investeerimispankadele 2006. aastal tulu 40–50 
miljardit USA dollarit, mis moodustas ligikaudu 15–20 % selle tööstuse kogutulust 
investeerimispanganduses, ja moodustas 4 % sel ajal riskifondide hallata olevast varast2. 
Riskifondide kogu laenuriskis puudub läbipaistvus, mis on omane nende fondide kasutamisele 
paljude eelisõigustega maaklerite poolt, kellel tavaliselt puudub täielik ülevaade fondide 
riskiprofiilist. Viimane on otsustava tähtsusega kapitalinõuete arvutamisel. Reguleerivad 
asutused ja järelevalveasutused on väljendanud muret võimalike huvide konfliktide pärast, 
sest pangad võtavad tehingute rahastamisel ja nõustamisel kõrgeid teenustasusid, samuti vahel 
võistlevad üksteisega pakutavate varade ostmisel. Veel on muret tuntud seoses sellega, et 
riskifondid saavad vihjeid ettevõtete pooleliolevate ühinemiste kohta ja muude avalikustamata 
uudiste kohta, mis võivad aktsiahinda mõjutada. Kauplemine enne avalikuks tegemist annaks 
fondile eelise; kuigi see on ebaseaduslik, on ametivõimudel seda sageli raske tuvastada või 

                                               
1 Vt ka: Naik, Narayan, Fung, William: „Hedge Funds: Transparency and Conflict of Interest” [Riskifondid: 
läbipaistvus ja huvide konflikt], London Business School, ECON Study, p iii, IP/A/ECON/ST/2007-17.
2 Dresdner Kleinwort: „Credit Swiss, Deutsche Bank, UBS: How important are hedge funds for the investment 
banking industry?” [Credit Swiss, Deutsche Bank, UBS: kui tähtsad on riskifondid investeerimispanganduse 
jaoks?], Dresdner Kleinwort Equity Research, 6. veebruar 2007, lk 8.
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tõendada1.
Arvestades, et riskifondid investeerivad struktureeritud toodetesse, tuleks märkida, et on vaja 
parandada teavet kapitali väärtpaberisse paigutamise ja vabavahetusturgude tegevuse kohta. 
Sellega seoses tuleks käsitleda krediidireitinguagentuuride tegevust ja ärimudeleid.

Praegune finantsebastabiilsus

Praeguse finantskriisi vallandas riskantsete hüpoteeklaenude turg Ameerika Ühendriikides, 
kuid see on turuosaliste omavahelise seotuse tõttu (investeerimisfondid, struktureeritud 
tooted, krediidireitingu agentuurid jne) laienenud kogu finantssüsteemile. Kõik ümbritsevad 
aktsiaturud on kandnud märkimisväärseid kahjusid ja keskpangad olid sunnitud kasvavas 
krediidikitsikuses likviidsuse puudumise kompenseerimiseks tegema turule „rahasüste”. 
Keegi ei tea veel, kui suure ulatuse kriis võib saavutada.

Ühtne lähenemine

Seoses praeguse finantskriisiga ei saa otseseks põhjuseks lugeda riskifonde ja erakapitali 
investeerimisfonde. Aga kriis on paljastanud riskifondide ja erakapitali investeerimisfondide 
haavatavuse, samuti suure vastastikuse sõltuvuse seoses teiste põhiosalistega, nagu 
investeerimispangad, kapitali väärtpaberitesse paigutamise fondid ja 
krediidireitinguagentuurid. Seega ei saa riskifondide ja erakapitali investeerimisfondide uut ja 
paremat reguleerimist käsitleda eraldi vajadusest reguleerida paremini ka muid finantsturu 
osalisi. See vastastikune sõltuvus nõuab ühtset ja sidusat lähenemist reguleerimisele –
kõikidele suurematele osalistele võrdsete võimaluste ja „neutraalse” reguleerimise tagamise 
põhjal.

Asjakohane ja ajakohastatud reguleerimine tuleb kasuks kõikidele investoritele, tarbijatele ja 
finantsturgudele kui sellistele. See edendab finantsstabiilsust, Lissaboni eesmärkide 
saavutamist, ettevõtete pikaajalist konkurentsivõimelisust ja elujõulisust globaliseerunud 
majanduses, tööhõivealast ja sotsiaalset ühtekuuluvust. Hästi toimivad finantsturud sõltuvad 
turu läbipaistvusest ja usaldusväärsusest.

Olemasolevat reguleerivat ja järelevalveraamistikku on vaja ajakohastada ja parandada, 
suurendades läbipaistvust, lahendades huvide konflikte ja kindlustades finantsstabiilsuse.

                                               
1 International Herald Tribune, 2. jaanuar 2007.
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