
PR\718451LT.doc PE404.764v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 










 2009

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

2007/2238(INI)

18.4.2008

PRANEŠIMO PROJEKTAS
su rekomendacijomis Komisijai dėl rizikos draudimo ir privataus kapitalo 
fondų
(2007/2238(INI))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas: Poul Nyrup Rasmussen

(Iniciatyva: Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)

Pranešėjas(*):                                                                                                 Piia-
Noora Kauppi, Teisės reikalų komitetas

(*) Darbo su susijusiais komitetas procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 47 
straipsnis



PE404.764v01-00 2/17 PR\718451LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

PR_INI_art39

TURINYS

Psl.

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS TARYBOS REZOLIUCIJOS.............................................3

PASIŪLYMO DĖL REZOLIUCIJOS PRIEDAS: IŠSAMIOS REKOMENDACIJOS DĖL 
PRAŠOMO PATEIKTI PASIŪLYMO TURINIO..................................................................9

AIŠKINAMOJI DALIS........................................................................................................14



PR\718451LT.doc 3/17 PE404.764v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS TARYBOS REZOLIUCIJOS

su rekomendacijomis Komisijai dėl rizikos draudimo ir privataus kapitalo fondų
(2007/2238(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 1976 m. gruodžio 13 d. Antrąją Tarybos direktyvą dėl apsaugos 
priemonių, kurių valstybės narės, siekdamos tokias priemones suvienodinti, reikalauja iš 
Sutarties 58 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų akcinių bendrovių, jų narių ir kitų 
interesų apsaugai, bendroves steigiant, palaikant ir keičiant jų kapitalą, koordinavimo1;

– atsižvelgdamas į 1978 m. liepos 25 d. Ketvirtąją Tarybos direktyvą, grindžiamą Europos 
ekonominės bendrijos steigimo sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl tam tikrų tipų 
bendrovių metinių atskaitomybių2,

– atsižvelgdamas į 1983 m. birželio 13 d. Septintąją Tarybos direktyvą, pagrįstą Sutarties 54 
straipsnio 3 dalies g punktu, dėl konsoliduotos atskaitomybės3,

– atsižvelgdamas į 1986 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyvą dėl bankų ir kitų finansų įstaigų 
metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės4,

– atsižvelgdamas į 2001 m. kovo 12 d. Tarybos direktyvą 2001/23/EB dėl valstybių narių 
įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių 
perdavimo atveju, suderinimo5,

– 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 atskaitomybę6,

– 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 prospektus7 ,

– 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 

                                               
1 OL L 26, 1977 1 31, p. 1.
2 OL L 222, 1978 8 14, p. 11.
3 OL L 193, 1983 7 18, p. 1.
4 OL L 372, 1986 12 31, p. 1.
5 OL L 82, 2001 3 22, p. 16. 
6 OL L 283, 2001 10 27, p. 28.
7 OL L 41, 2002 2 13, p. 20.
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teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius 
subjektais (KIPVPS), derinimo siekiant reguliuoti KIPVPS investicijas1 ,

– atsižvelgdamas į 2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2002/65/EB dėl nuotolinės prekybos vartotojams skirtomis finansinėmis paslaugomis, iš 
dalies keičiančią Tarybos direktyvą 90/619/EEB ir Direktyvas 97/7/EB ir 98/27/EB2,

– 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)3,

– atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/41/EB dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros4

(Pensijų fondų direktyvą),

– atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/51/EB dėl tam tikrų tipų bendrovių, bankų ir kitų finansų įstaigų bei draudimo 
įmonių metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės 5,

– 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 sąrašą6,

– atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2004/25/EB dėl įmonių perėmimo pasiūlymų 7,

– atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų8,

– atsižvelgdamas į 2006 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos direktyvą 2006/73/EB, kuria 
įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl investicinių 
įmonių organizacinių reikalavimų ir veiklos sąlygų bei toje direktyvoje apibrėžti terminai9

(MiFID direktyvą),

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

                                               
1 OL L 41, 2002 2 13, p. 35.
2 OL L 271, 2002 10 9, p. 16.
3 OL L 96, 2003 4 12, p. 16.
4 OL L 235, 2003 9 23, p. 10.
5 OL L 178, 2003 7 17, p. 16.
6 OL L 345, 2003 12 31, p. 64.
7 OL L 142, 2004 4 30, p. 12.
8 OL L 145, 2004 4 30, p. 1.
9 OL L 241, 2006 9 02, p. 26.
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reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo1,

– atsižvelgdamas į 2005 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/1/EB, 
iš dalies keičiančią Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 85/611/EEB, 91/675/EEB, 
92/49/EEB bei 93/6/EEB, taip pat Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 94/19/EB, 
98/78/EB, 2000/12/EB, 2001/34/EB, 2002/83/EB ir 2002/87/EB, siekiant sukurti naują 
finansinių paslaugų komitetų organizacinę struktūrą2,

– atsižvelgiant 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 
finansavimui,

– atsižvelgdamas į 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (nauja redakcija)3,

– atsižvelgdamas į 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2006/49/EB dėl investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo (nauja 
redakcija)4,

– 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 rinkoje5,

– atsižvelgdamas į iš dalies pakeistą pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos dėl gyvybės draudimo dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos 
vykdymo (Mokumas II) (COM(2008)0119) (pasiūlymas dėl Direktyvos „Mokumas II“),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Kliūčių šalinimas tarpvalstybinėms 
investicijoms rizikos kapitalo lėšomis“ (COM (2007)0853),

– atsižvelgdamas į savo 2004 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl būsimųjų rizikos fondų ir 
išvestinių priemonių6,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. balandžio 27 d.7 rezoliuciją dėl turto valdymo ir 2007 m. 
gruodžio 13 rezoliuciją dėl turto valdymo II8,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. liepos 11 d. rezoliuciją dėl finansinių paslaugų politikos 

                                               
1 OL L 390, 2004 12 31, p. 38.
2 OL L 79, 2005 3 24, p. 9.
3 OL L 177, 2006 6 30, p. 1.
4 OL L 177, 2006 6 30, p. 201.
5 OL L 184, 2007 7 14, p. 17.
6 OL C 92E , 2004 4 16, p. 407.
7 OL C 92E , 2006 12 6, p. 257.
8 Priimti tekstai: P6_TA(2007)0627.
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(2005–2010m.) – Baltoji knyga1 (2006/2270(INI)), ypač į jos 19 dalį,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. vasario 20 d. rezoliuciją dėl Bendrųjų ekonomikos augimo 
ir darbo vietų kūrimo gairių (Skyrius „Plačios valstybių narių ir Bendrijos ekonomikos 
politikos gairės“) atnaujinimo (2008–2010)2,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 192 straipsnio antrąją pastraipą,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 39 ir 45 straipsnius,

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

A. kadangi šiuo metu ES nekankamai reguliuoja rizikos draudimo ir privataus kapitalo 
fondus,

B. kadangi laikomasi Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnio 2 dalyje numatytos sąlygos, kad 
nebūtų ruošiamas joks pasiūlymas,

C. kadangi Komisija teigiamai nesureagavo į ankstesnius Parlamento reikalavimus, įskaitant 
pirmiau minėtose rezoliucijose (2004 m. sausio 15d., 2006 m. balandžio 27 d., 2007 m. 
liepos 11 d., 2007 m. gruodžio 13 d.) išdėstytus reikalavimus,

D kadangi rizikos draudimo ir privataus kapitalo fondai yra alternatyviosios investavimo 
priemonės, sudarančios ne tik svarbią ir nuolat augančią pasaulio valdomo turto dalį, bet ir 
reikšmingai dalyvaujančios pasaulio finansų rinkoje,

E. kadangi kelios pasaulio, ES ir šalių institucijos dar prieš susidariusią finansų krizę išreiškė 
susirūpinimą dėl rizikos draudimo ir privataus kapitalo fondų finansinio stabilumo, 
neadekvataus rizikos valdymo, pernelyg didelio įsiskolinimo (nuosavo ir skolinto kapitalo 
santykio), finansinių priemonių neaiškumo ir sudėtingumo,

F. kadangi yra empirinių įrodymų, jog rizikos draudimo fondai prisideda prie sumaišties 
rinkoje kėlimo ir kelia grėsmę finansiniam stabilumui, 

G. kadangi Lisabonos sutarties įgyvendinimui reikalingos ilgalaikės investicijos į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą,

H. kadangi ilgalaikėms investicijoms reikalingos gerai veikiančios ES ir pasaulio finansų 
rinkos, dalyvaujančios realioje ekonomikoje,

I. kadangi rizikos draudimo ir privataus kapitalo fondai daugeliu atvejų užtikrina likvidumą 
ir būtinybę kurti naujus produktus,

                                               
1 Priimti tekstai: P6_TA(2007)0338.
2 Priimti tekstai: P6_TA(2008)0058.
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J. kadangi siekiant finansinio stabilumo reikia geriau kontroliuoti bendradarbiavimą, 
įskaitant ir bendradarbiavimą pasauliniu lygmeniu, logiška, kad būtina atitinkamai 
patikrinti esamus ES kontrolės įrankius,

K. kadangi kuriant gerai veikiančias ir stabilias finansų rinkas, remiant rinkos dalyvių ir 
produktų konkurenciją, gyvybiškai svarbu užtikrinti reikiamą skaidrumą visuomenei, 
investuotojams ir kontroliuojančioms institucijoms, įskaitant ir būsimąsias ES 
kontroliuojančias tarnybas ,

L. kadangi pernelyg didelis įsiskolinimas, neatsiejamas nuo daugelio rizikos draudimo ir 
privataus kapitalo fondų veiklos sričių, kelia grėsmę finansiniam stabilumui, trukdo 
įgyvendinti ilgalaikes investicijas, stabdo ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą ir 
nepalankiai veikia šalių mokesčių sistemas,

M. kadangi pastarasis operacijų privačiu kapitalu augimas itin padidino darbuotojų, kurių 
darbo vietos priklauso nuo kapitalo fondų, skaičių, o Bendrijos darbo įstatymas 
(konkrečiai Direktyva 2001/23/EB) buvo priimtas esant kitokiai padėčiai, 

N. kadangi esant itin sunkiai įsiskolinimų naštai, privataus kapitalo įsigijimas skolon veikia 
tikslinių bendrovių gyvybingumą,

O. kadangi kyla daugybė interesų konfliktų dėl privataus kapitalo ar rizikos draudimo fondų 
verslo modelio ir dėl šių subjektų santykių su kitais finansų rinkų dalyviais,

P. kadangi nėra įrodymų, jog šios priemonės sukėlė esamą finansų krizę, tačiau jos dalyvavo 
nereguliuojamų ir itin sudėtingų produktų versle; kadangi jos nebuvo pakankamai 
finansuojamos ir todėl tapo jautrios sukrėtimams, šios priemonės padidino minėtą krizę,

Q. kadangi siekiant sumažinti finansinių krizių riziką ateityje, esant stipriai rinkų ir rinkų 
dalyvių sąveikai ir siekiant užtikrinti lygias reguliuojamų ir nereguliuojamų rinkos dalyvių 
galimybes visose šalyse, ES reikalingas geresnis, vientisesnis ir harmoningesnis 
tarptautinis reguliavimas,

1. prašo Komisijos iki 2008 m. lapkričio 30 d. pagal EB sutarties 44 straipsnį, 47 straipsnio 2 
dalį ir 95 straipsnį Parlamentui pateikti pasiūlymą dėl teisės akto dėl rizikos draudimo ir 
privataus kapitalo fondų bei kitų atitinkamų subjektų atsižvelgiant į pridedamas išsamias 
rekomendacijas;

2. tvirtina, kad rekomendacijos nepažeidžia subsidiarumo principo ir pagrindinių piliečių 
teisių;

3. mano, kad atsakomybę už finansinius padarinius, susijusius su prašomu pateikti 
pasiūlymu, turi prisiimti ES biudžeto lėšomis i) kontroliuojančiai ES institucijai, ii) ES 
viešajai kreditų reitingų agentūrai, iii) ES viešajai struktūrinių produktų sertifikavimo 
institucijai įsteigti;

4. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir pridedamas išsamias rekomendacijas 
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PASIŪLYMO DĖL REZOLIUCIJOS PRIEDAS:
IŠSAMIOS REKOMENDACIJOS DĖL PRAŠOMO PATEIKTI PASIŪLYMO 

TURINIO

1. 1 rekomendacija: dėl priemonių finansiniam stabilumui ir geriau veikiančioms 
finansų rinkoms reguliuoti 
Europos Parlamentas mano, kad numatomas priimti teisės aktas turėtų reglamentuoti 
šiuos veiksnius:

a) reikalavimus kapitalui. Investicinės ir draudimo bendrovės, kredito institucijos ir 
įprasti fondai (pvz., KIPVPS ir pensijų fondai (IORP)) turi atitikti kapitalui 
keliamus reikalavimus. Kad ir kokios teisinės struktūros rizikos būtų draudimo ir 
privataus kapitalo fondai, įskaitant ir uždarąsias akcines bendroves, Komisija 
turėtų užtikrinti, kad fondo investicijas ar fondo veiklą kontroliuojanti institucija 
(t. y. valdanti įmonė), valdanti visus fondus nesvarbu, kokia jų registracijos vieta, 
nustatytų atitinkamus reikalavimus bendrovės kapitalui;

b) ES viešąją kreditų reitingų agentūrą. Komisija turėtų įsteigti ES viešąją kreditų 
reitingų agentūrą, kuri turėtų skatinti konkurenciją ir didinti šio sektoriaus 
skaidrumą. Be to, Komisija, peržiūrama Direktyvą 2006/48/EB, turėtų 
suformuluoti nuostatą, kad skaičiuojant kredito institucijos EAD ir atitinkamo 
rizikos koeficiento sandaugos rodiklį reikėtų pateikti Išorinės kreditų rizikos 
vertinimo institucijos (angl. ECAI) ir ES viešosios kreditų reitingų agentūros 
įvertinimus;

c) likvidumą. Komisija, peržiūrama Direktyvą 2006/48/EB, turėtų pateikti ir pagal 
riziką įvertinto kapitalo pakankamo reikalavimus atsižvelgiant į likvidumo riziką;

d) vertinimą. Komisija turėtų suformuluoti tikslias taisykles, kurių reikėtų laikytis 
vertinant neaiškias finansines priemones, ir taip apsaugoti investuotojus ir 
užtikrinti finansinių rinkų stabilumą;

e) brokerius. Kapitalo reikalavimai institucijoms, teikiančioms brokerių paslaugas, 
turėtų priklausyti nuo rizikos, patiriamos dirbant su rizikos draudimo ir privataus 
kapitalo fondais, struktūros ar pobūdžio kompleksiškumo bei neskaidrumo. Būtent 
– Direktyvų 2006/48/EB ir 2006/49/EB nuostatos turėtų būti pakeistos taip, kad 
gautume tokį rezultatą;

f) rizikos kapitalą. Komisija nedelsdama turėtų pradėti įgyvendinti komunikate Dėl 
kliūčių tarptautinėms rizikos kapitalo investicijoms šalinimo pateiktus politinius 
pasiūlymus, įskaitant teisės aktų dėl ES rizikos kapitalo struktūros harmonizavimo 
pasiūlymą ir prieigos prie rizikos kapitalo užtikrinimą mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, esančioms skirtingose šalyse, kaip numatyta Lisabonos programoje;

g) kontroliuojančias ES institucijas. Komisija turėtų įsteigti tokią kontroliuojančią 
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Europos instituciją, kuri apimtų visus finansinių paslaugų sektorius: kapitalo 
rinkas, vertybinius popierius, draudimo ir bankų sektorių. Šią instituciją reikėtų 
steigti net jei būtų įsteigtos šios kontroliuojančios tarnybos: viena – reguliuojanti 
teisinę bazę, kita – verslo santykius.

2. 2 rekomendacija: priemonės skaidrumui užtikrinti

Europos Parlamentas mano, kad numatomas priimti teisės aktas turėtų reglamentuoti 
šiuos veiksnius:

a) valdančiųjų bendrovių ir fondų valdytojų registraciją ir leidimų suteikimą. 
Komisija tūrėtų įdiegti ES juridinių vienetų, valdančių rizikos draudimo ir 
privataus kapitalo fondus (t. y. valdančiųjų bendrovių), registracijos ir leidimo 
išdavimo sistemą, kuri veiktų vieno duomenų įvedimo taško principu: juridiniai 
asmenys, gavę leidimą, galėtų vykdyti veiklą visoje ES. Skatindama gerai 
veikiančios Europos finansų rinkos kūrimą, Komisija turėtų užtikrinti, kad 
valdančiosios bendrovės pateiktų šiuos duomenis:

- valdomų fondų pavadinimą ir juridinį adresą,

- valdovų asmens duomenis,

- darbo užmokestį ir premijas,

- direktorių, vyresniųjų vadovų ir kitų darbuotojų, atsakingų už investavimą, 
atlyginimus,

- ryšius su brokeriais;

Ši informacija turėtų būti pateikiama vienoda forma (tinkančia duomenų bazei, dėl 
kurios pasiūlymas pateikiamas toliau);

b) didmeninių investavimo priemonių registravimą (t. y. patvirtinimą). Skatindama 
steigti fondus ES teritorijoje, Komisija turėtų pateikti atskirą direktyvą, 
atitinkančią šiuo metu svarstomą ES privataus investavimo režimą, kuri būtų 
taikoma ES rizikos draudimo ir privataus kapitalo fondų rinkodarai ir 
paskirstymui. Ši tvarka turėtų veikti vieno duomenų įvedimo taško pagrindu: 
vieną kartą užregistravus, didmeninę investavimo priemonę būtų galima siūlyti 
profesionaliems investuotojams ir įstaigoms, norinčioms investuoti, visoje ES. 
Skatindama gerai veikiančios Europos finansų rinkos kūrimą, Komisija turėtų 
užtikrinti, kad investavimo subjektai pateiktų šiuos duomenis:

- bendrąją investavimo strategiją ir operatyvinę informaciją apie jos 
pokyčius,

- nuosavo ir skolinto kapitalo santykį,



PR\718451LT.doc 11/17 PE404.764v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

- visus mokesčius, įskaitant ir likvidavimo mokesčius, taip pat 
darbuotojams suteiktus akcijų opcionus,

- sukaupto kapitalo šaltinius ir sumas,

- rezultatus praeityje,

- rizikos įvertinimo sistemą ir paketo valdymo metodus,

- informaciją apie fondo administratorių,

- valdančiosios bendrovės ir jos darbuotojų suformuotą fondo dalį.

Ši informacija turėtų būti pateikiama vienoda forma (tinkančia duomenų bazei, 
dėl kurios pasiūlymas pateikiamas toliau);

c) duomenų bazę. Komisija, pasitelkusi į pagalbą 3 lygio komitetus, turėtų sukurti 
ES registracijos ir leidimų suteikimo duomenų bazę, kurioje būtų kaupiami 
duomenys ir apie valdančiąsias bendroves, ir apie investavimo priemones, kaip 
aprašyta pirmiau. Kontroliuojančios valstybių narių institucijos turėtų neribotą 
skaičių prieigų. Atitinkamos duomenų bazės kategorijos turėtų būti viešos;

d) investuotojus. Komisija ir kontroliuojančios institucijos turėtų užtikrinti, kad 
subjektai, investuojantys į šis priemones, gautų ne tik būtinąją, bet ir visą 
atitinkamą informaciją, kurią būtų galima lyginti (pvz., supaprastintus KIPVPS 
prospektus ar informacines suvestines);

e) privataus kapitalo fondus ir apsaugą darbuotojams. Komisija turėtų pasiūlyti, kaip 
pakeisti Direktyvą 2001/23/EB, kad darbuotojai galėtų naudotis šioje direktyvoje 
numatoma apsauga, įsikaitant teisę gauti informaciją ir konsultacijas, net ir tuo 
atveju, kai įsipareigojimų ar verslo valdymas perleidžiamas privataus kapitalo 
sandoriais. 

3. 3 rekomendacija: priemonės pernelyg dideliems įsiskolinimams valdyti

Europos Parlamentas mano, kad numatomas priimti teisės aktas turėtų reglamentuoti 
šiuos veiksnius:

a) privataus kapitalo fondų nuosavo ir skolinto kapitalo santykio limitą. Komisija 
turėtų iš dalies pakeisti Direktyvą 77/91/EEB dėl kapitalo ir suformuluoti 
taisykles, kuriomis vadovaujantis būtų nustatomas įsiskolinimo bet kuriuo 
konkrečiu momentu lygis tikslinės bendrovės atžvilgiu, atsižvelgiant į svarbių 
akcininkų teises (įskaitant darbuotojus); lygiagrečiai šio lygmens nustatymui, 
Komisija turėtų reikalauti privataus kapitalo fondams, turintiems pernelyg didelį 
įsiskolinimą, valstybės narės taikytų papildomas mokestines priemones; tokiomis 
mokestinėmis priemonės galėtų būti mokesčių už sumokėtas palūkanas grąžinimo 
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panaikinimas ar sumažinimas – nusprendžiant pagal valstybėse narėse galiojančią 
praktiką;

b) kapitalo išeikvojimą. Komisija turėtų iš dalies pakeisti Direktyvą 77/91/EEB dėl 
kapitalo ir nustatyti minimalų tikslinės bendrovės kapitalo lygį atsižvelgiant į 
ilgalaikius tikslinės bendrovės interesus. Be to, Komisija turėtų nedelsdama 
pasiūlyti taisykles, kurios harmonizuotų reikalavimus tikslinės bendrovės 
direktoriams (t. y. vadovybei ir stebėtojų tarybai), kurie garantuotų, kad kapitalo 
nutekėjimas (įskaitant sumokėtus mokesčius) labiausiai atitinka ilgalaikius 
tikslinės bendrovės interesus, įskaitant ilgalaikį augimą, mokslo tyrimų ir plėtros 
poreikius. Konkrečiai, reikėtų iš dalies pakeisti Direktyvos 1978/660/EEB, 
nustatančios reikalavimus įmonių valdymui, nuostatas, kad būtų pasiekta šio 
rezultato;

c) rizikos draudimo fondų nuosavo ir skolinto kapitalo santykio limitą. Norėdama 
išsaugoti ES finansų sistemos stabilumą, Komisija turėtų nustatyti viršutinę 
rizikos draudimo fondo įsiskolinimų ribą;

d) ES struktūrinių produktų registraciją. Komisija turėtų įsteigti ES struktūrinių 
produktų registrą.

4. 4 rekomendacija: priemonės interesų konfliktams reguliuoti

Europos Parlamentas mano, kad numatomas priimti teisės aktas turėtų reglamentuoti 
šiuos veiksnius:

a) investicijų bankus (brokerius) – rizikos draudimo ir privataus kapitalo fondus.
Komisija turėtų įvertinti, ar reikalavimų brokerių kapitalui sugriežtinimas (1 
rekomendacija) tinkamai veikia neatsiejamus interesų konfliktus tarp šių subjektų:

- brokerių ir rizikos draudimo fondų, kai pirmųjų kreditavimo ar skolinimosi 
sprendimai dažnai priklauso nuo uždarbio, planuojamo gauti iš antrųjų (per 
prekybos paslaugas),

- investicijų bankų ir privataus kapitalo fondų, kai pirmųjų kreditavimo ar 
skolinimosi sprendimai dažnai priklauso nuo uždarbio, planuojamo gauti iš 
antrųjų (per su sandoriu susijusias paslaugas),

b) be to, Komisija turėtų sukurti taisykles, kurios nustatytų griežtas ribas tarp 
paslaugų, kurias investicijų bendrovės teikia klientams (pvz., brokerių paslaugos), 
ir paslaugų, kurias investicijų bendrovės teikia savo verslo vienetams (įskaitant 
turto valdymo paslaugas, prekyba savo sąskaita ir t. t.);

- privataus kapitalo fondus. Komisija turėtų suformuluoti taisykles, kuriomis būtų 
vadovaujamasi sprendžiant interesų konfliktus tarp privataus kapitalo fondų 
partnerių ir tikslinės bendrovės vadovybės (ir visų kitų asmenų, kurie tikisi gauti 
naudos iš sandorio). Šiose taisyklėse turėtų būti numatytas reikalavimas atskleisti 
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visuomenei, kokias pinigines ar kitokias motyvavimo priemones gavo tikslinės 
bendrovės direktoriai (t. y. vadovybė ir stebėtojų taryba) ar darbuotojai;

- kreditų reitingų agentūras (KRA). Komisija turėtų suformuluoti taisykles, 
kuriomis reikėtų vadovautis sprendžiant interesų konfliktus tarp esamų verslo 
modelių, kurie kyla dėl šiandienos finansų rinkų dalyvių sąveikos;

- patekimas į rinką ir koncentracija rinkoje. Konkurencijos generalinis direktoratas 
turėtų pasidomėti rinkos koncentracija šių finansinių paslaugų sektoriuose: rizikos 
draudimo fondų, privataus kapitalo fondų, investicijų bankų (ypač brokerių) ir 
KRA.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Dar visai neseniai, prieš 2007 m. rugpjūčio mėn., kai pasirodė susidariusios finansų krizės 
ženklai, buvo kilęs susirūpinimas dėl itin daug skolintų lėšų naudojančių investavimo 
priemonių rizikos draudimo ir privataus kapitalo fondų. Nerimavo valstybės narės ir Europos 
bei pasaulio finansų institucijos. Alternatyvaus investavimo sektorius, rizikos draudimo ir 
privataus kapitalo fondai, daugiau nėra „niša“ – šios priemonės yra svarbūs finansų rinkų 
dalyviai. 

2000–2007 m. susidarius galimybėms gauti didelio likvidumo paskolas mažomis palūkanomis 
ir daugeliui institucijų siekiant gauti didesnes pajamas, rizikos draudimo ir privataus kapitalo 
fondų dalis pasaulinėje valdomo turto rinkoje (AuM) stipriai išaugo. Ne tik dėl stebėtino turto 
augimo, bet ir dėl intensyvesnės komercinės veiklos šie subjektai tampa svarbiais rinkos 
dalyviais. Nors jų svarba rinkoje išaugo, to paties negalima pasakyti apie jų skaidrumąfn.  

Iki 2007 m. liepos mėn., likus keliems mėnesiams iki pasaulinės finansų krizės pradžios, 
susirūpinimas dėl sistemos rizikos buvo išreikštas keliose nepriklausomose pasaulio finansų 
institucijų ataskaitose ir pabrėžtas keliuose tarptautiniuose susitikimuose. 2007 m. gegužės 
mėn. Finansų stabilumo forumas rekomendavo finansų institucijoms, instituciniams 
investuotojams bei rizikos draudimo fondų vadovams imtis naujų veiksmų, kurie sustiprintų 
apsaugą nuo galimos sistemos rizikos, susijusios su rizikos draudimo fondais ir kitomis itin 
daug skolintų lėšų naudojančiomis institucijomis. Panašų susirūpinimą išreiškė ir Europos 
centrinis bankas 2006 m. ir 2007 m. ataskaitose. 2007 m. birželio mėn. nerimą dėl privačių 
kapitalo fondų keliamos sumaišties, interesų konfliktų ir finansavimo bei rizikos 
pasiskirstymo, susijusio su operacijomis skolintomis lėšomis, išsakė ir Finansinių paslaugų 
kontrolės tarnyba. 

Europos Parlamentas keliose ataskaitose pateikė Europos Komisijai rekomendacijas dėl 
rizikos draudimo ir privataus kapitalo fondų, tačiau atsako nesulaukė. Todėl 2007 m. liepos 
mėn. rezoliucijoje Europos Parlamentas pareiškė „apgailestaująs, kad iki dabar [Europos 
Komisijos pažadas atlikti tikslų, nepriklausomą, profesionalų reguliavimo poveikio 
įvertinimą] nėra pakankamai įvykdytas“. Todėl vis dar tikimės Komisijos atsako. 

Šį pranešimą reikėtų vertinti būtent šiame kontekste. Šiandien poreikis modernizuoti 
reguliavimo priemones yra dar didesnis. Nes pasaulio finansų rinkos tampa labiau integruotos 
ir kompleksiškesnės. Europos reguliavimo priemonės turi modernėti – Europa turi sukurti 
tokius priežiūros ir reguliavimo mechanizmus, kurie būtų tokie pat modernūs ir puikiai 
veikiantys kaip ir pačios finansų rinkos. Būtų neadekvatu ir klaidinga elgtis taip lyg Europos 
reguliavimo struktūros, sukurtos ankstesnei padėčiai, neturėtų būti tokios pat modernios ir 
naujoviškos kaip subjektai, kuriuos jos reguliuoja.

Privataus kapitalo ir rizikos draudimo fondai
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Privataus kapitalo fondai ir rizikos draudimo fondai yra skirtingos investavimo priemonės. 
Nors abi šios priemonės yra truputį reguliuojami kapitalo fondai, kurie investuoja savo 
valdytojų lėšas už tai jiems atiduodami dalį fondo pelno, jei skiriasi investavimo strategija ir 
produktais, į kuriuos jie investuoja.

Privataus kapitalo investicijų fondai yra „privatūs“ ta prasme, kad jie nėra įregistruoti fondų 
biržoje, o jų kapitalą sudaro investuotojai, nepriklausantys valstybinio kapitalo rinkai. Juos 
galima skirstyti į rizikos kapitalo fonus (naudojamus finansuoti naują verslą), plėtros kapitalo 
fondus (naudojamus finansuoti esamo verslo augimą) ir kontrolinio akcijų paketo įsigijimo 
kapitalo fondus, kurie paprastai siekia, perimti esamą valstybinę įmonę į privačias rinkas 
pasitelkdami itin daug skolintų lėšų. Šiandien kontrolinio akcijų paketo perėmimo fondai 
užima daugiau nei 60 % privataus kapitalo fondų sektoriaus, todėl itin svarbu modernizuoti jų 
reguliavimą. 
Valstybės institucijoms trūksta informacijos apie privataus kapitalo fondų veiklos mastą, 
pobūdį ir nuosavybę. Esamas ES teisines reguliavimo priemones (pvz., Direktyvą dėl 
reikalavimų kapitalui) reikia peržiūrėti ir patikrinti, ar jos suteikia kontroliuojančioms ir 
kitoms valstybinėms ES institucijoms priemones, reikalingas jų finansiniam stabilumui 
palaikyti ir kitiems įsipareigojimams vykdyti.

Įmonėms, darbininkams, pensininkas ir vartotojams, kurie netiesiogiai susiduria su privataus 
kapitalo fondais, o ypač kontrolinio akcijų paketo perėmimo fondais, nepalanku, kad esama 
ES investuotojų apsaugos įstatyminė bazė yra neadekvati, nes tiesioginis tarpinis 
investuotojas (pvz., pensijų fondas) gaus naudą pašalinus profesionalų investuotoją. 
Daugiausia dėmesio reikėtų skirti klausimui, kaip reikėtų papildyti ES investuotojų apsaugos 
įstatyminę bazę, kad šios jautrios grupės turėtų daugiausia naudos.

Dėl skolintų lėšų naudojimo privataus kapitalo fonduose (ypač dėl operacijų skolintomis 
lėšomis) daugelis įmonių tapo pažeidžiamos, todėl joms gali prireikti analogiškų priemonių 
mokesčių srityje, tačiau tai turtų būti daroma ES lygmeniu. Balanse mirgančios skolos –
neabejotinai mokesčių subsidijų rezultatas, pasireiškiantis finansiniais įmonių sunkumais ir 
valstybės pajamų mažėjimu, kai naudą gauną paskolų teikėjai, o vyriausybės negali 
įgyvendinti Lisabonos programos tikslų, t. y. užtikrinti geresnį išsilavinimą, infrastruktūrą ir 
mokslo tyrimus. Tikslinės bendrovės, kurias kontrolinių akcijų paketų perėmimo fondai 
perima į privačias rinkas, gali nukentėti dėl kapitalo išeikvojimo (pvz., dėl pernelyg didelių 
dividendų privataus kapitalo fondo valdytojams, dėl tikslinės bendrovės kapitalo 
transformavimo į įsiskolinimą panaikinus rezervus ir pardavus turtą). Privataus kapitalo 
fondai gali perkelti riziką tikslinei bendrovei ir dėl savo teisinės formos (ribotos 
atsakomybės).

Rizikos fondai – tai tokios investavimo priemonės, kurios naudoja mažai reguliuojamas 
investavimo strategijas ir prekybos ir finansines priemones. Jie greitai prisitaiko prie 
pasikeitusių rinkos sąlygų ir bando nustatyti rinkos spragas, kurios garantuotų absoliučią 
grąžą, nesusijusią su grąža akcijų ir obligacijų rinkose. Siekdami maksimaliai padidinti grąžą 
(deja, ir nuostolį), jie skolinasi ar parduoda įvairius kompleksinius finansinius produktus, 
kartais su itin didele skolinto kapitalo dalimi (derivatyvus, opcionus), ir dalyvauja 
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dinamiškose komercinėse priemonėse, pvz., vykdo trumpalaikius pardavimus. Jų investavimo 
strategijos gali būti priklausomos nuo įvykių (pvz., kredito sujungimo ar aktyviosios 
strategijos), kapitalo rizikos draudimo strategijos (pvz., rinkos neutralumo ar nežymaus 
poslinkio strategija), globaliosios maksimalios ar santykinės vertės (pvz., pastovių pajamų –
konvertuojamo kredito ar nepastovumo strategijos). Kadangi visos šios savybės paprastai 
nebūdingos kitoms (reguliuojamoms) kolektyvinio investavimo priemonėms, daugelis kitų 
finansų institucijų jomis naudojasi (pvz., investicijų bankų prekybos obligacijomis, 
nuosavomis lėšomis centrai).

Nors pastaraisiais metais šis sektorius tapo skaidresnis (daugiausia dėl tokių institucinių 
investuotojų kaip pensijų fondai ar atskiri rizikos draudimo fondai), dar daug ką reikia 
nuveikti (nustatyti ataskaitų pateikimo ir informacijos atskleidimo tvarką bei bendruosius 
vertinimo, rizikos valdymo bei vidinio valdymo standartus ir t. t.).

Dėl sudėtingos ES direktyvų ir taisyklių bei valstybių narių įstatymų, susijusių su rizikos 
draudimo fondais, sistemos skaidrumo trūksta, o įvairios rinkliavos yra nepaprastai didelės.1

Todėl sumažėja bet koks komercinis spaudimas laikytis šalies standartų ir skatinamas įmonių 
registravimas užsienyje bei investavimas į užsienio produktus.

Kiti rinkos dalyviai

Rizikos draudimo fondai yra stipriai susiję su reguliuojamų investicijų ir komerciniais 
bankais. Pastarieji veikia kaip brokeriai (įskaitant prekybą finansai) ir kaip prekybos, 
pardavimo ir kitų paslaugų, pvz., kliringo, atsiskaitymo ar net biuro vietos rizikos valdymo 
fondo vadybininkui nuomos, teikėjai. Yra apskaičiuota, kad padedami rizikos draudimo fondų 
investicijų bankai 2006 m. gavo 40–50 mlrd. JAV dolerių pajamų, kurios sudaro 15–20 % 
visų investicijų bankų gautų pajamų ir atitinka 4 % rizikos draudimo fondų valdomo turto.2
Rizikos draudimo fondams trūksta skaidrumo todėl, kad jie naudoja daugybę brokerių, 
nevisiškai įsivaizduojančių rizikos draudimo fondo rizikos krepšelį. Šis aspektas yra itin 
svarbus nustatant reikalavimus kapitalui. Buvo neramu dėl galimų interesų konfliktų tarp 
reguliuojančių ir kontroliuojančių institucijų, nes bankai, finansuodami sandorius ar 
konsultuodami dėl sandorių, taiko didelius mokesčius, o kartais ir konkuruoja įsigydami 
siūloma turtą. Kitas rūpestis buvo kilęs dėl rizikos draudimo fondų, kurie turėtų gauti 
pranešimus apie galimus susiliejimus ir kitas naujienas, galinčias turėti įtakos akcijų kainai. 
Prekyba iki viešojo paskelbimo būtų naudinga fondui, tačiau nelegali, bet kontroliuojančioms 
institucijoms dažnai sunku tai pastebėti ir įrodyti.3

Jei rizikos draudimo fondai investuoja į struktūrinius produktus, reikėtų pastebėti, jog būtina 
pateikti daugiau informacijos apie apsaugos priemones ir apie operacijas prekybos be 
tarpininkų rinkose. Reikėtų atkreipti dėmesį ir į KRA veiklą bei verslo modelius.

                                               
1 Taip pat žr.: Naik, Narayan, Fung, William. Hedge Funds: Transparency and Conflict of Interest, 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?, Dresdner Kleinwort Equity Research, 6 February 2007, p. 8.
3 International Herald Tribune, 2 January 2007.
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Finansinis sąmyšis

Esamą finansų krizę sukėlė JAV išvestinės rinkos, tačiau dėl rinkos dalyvių (investavimo 
priemonių, struktūrinių produktų, KRA ir t. t.) tarpusavio priklausomybės ji išplito po visą 
finansų sistemą. Pasaulio akcijų rinkos patyrė didelių nuostolių ir centriniai bankai turėjo 
išleisti į rinką daugiau pinigų, kad subalansuotų likvidumo stoką, atsiradusią dėl kreditų 
suvaržymo. Niekas nežino, kokius padarinius lems ši krizė.

Vientisas požiūris

Rizikos draudimo bei privataus kapitalo fondų veikloje nereikėtų ieškoti tiesioginių šios 
finansų krizės priežasčių. Tačiau dėl krizės rizikos draudimo ir privataus kapitalo fondai tapo 
labiau pažeidžiami ir sustiprėjo jų ryšiai su kitais svarbiais rinkos dalyviais, pvz., investicijų 
bankais, apsaugos priemonėmis bei KRA. Todėl geresnio rizikos draudimo ir privataus 
kapitalo fondų reguliavimo negalima atsieti nuo būtinybės geriau reguliuoti visą finansų 
sektorių. Dėl šios tarpusavio priklausomybės būtinas vientisas požiūris į reguliavimą, 
pagrįstas lygių galimybių didžiausiems rinkos dalyviams užtikrinimu ir „neutraliu“ 
reguliavimu. 

Modernus reguliavimas bus naudingas visiems investuotojams, vartotojams ir finansų 
rinkoms. Taip bus galima pasiekti finansinio stabilumo, įgyvendinti Lisabonos programos 
tikslus, užtikrinti ilgalaikį įmonių konkurencingumą ir gyvybingumą pasaulinėje 
ekonomikoje, garantuoti užimtumą, t. y. socialinę sanglaudą. Geras finansų rinkos veikimas 
priklauso nuo skaidrumo ir pasitikėjimo rinkoje. 

Būtina modernizuoti ir tobulinti esamą reguliavimo ir kontrolės sistemą, didinti skaidrumą, 
spręsti interesų konfliktus ir palaikyti finansinį stabilumą. 
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