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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar ieteikumiem Komisijai par drošības fondiem un privāto akciju kapitāla fondiem
(2007/2238(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes 1977. gada 31. janvāra otro Direktīvu 77/91/EEK par to, kā 
vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko saistībā ar akciju sabiedrību 
veidošanu un to kapitāla saglabāšanu un mainīšanu dalībvalstis prasa no sabiedrībām 
Līguma 58. panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo 
personu intereses1,

– ņemot vērā Padomes 1978. gada 25. jūlija ceturto Direktīvu 78/660/EEK par noteiktu 
veidu sabiedrību gada pārskatiem2,

– ņemot vērā Padomes 1983. gada 13. jūnija septīto Direktīvu 83/349/EEK par 
konsolidētajiem pārskatiem3,

– ņemot vērā Padomes 1986. gada 8. decembra Direktīvu 86/635/EEK par banku un citu 
finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem4,

– ņemot vērā Padomes 2001. gada 12. marta Direktīvu 2001/23/EK par dalībvalstu tiesību 
aktu tuvināšanu attiecībā uz darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu, 
uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka maiņas 
gadījumā5,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. septembra 
Direktīvu 2001/65/EK attiecībā uz novērtēšanas noteikumiem, ko piemēro noteiktu veidu 
sabiedrību, kā arī banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem 
pārskatiem6,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 21. janvāra 
Direktīvu 2001/107/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz 
pārvedamu vērtspapīru kolektīvu ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU), lai paredzētu 
noteikumus attiecībā uz pārvaldības sabiedrībām un vienkāršotiem prospektiem7,

– 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 

                                               
1 OV, L 026, 31.01.1977., 1. lpp.
2 OV, L 222, 14.08.1978., 11. lpp.
3 OV, L 193, 18.07.1983., 1. lpp.
4 OV, L 372, 31.12.1986., 1. lpp.
5 OV, L 82, 22.03.2001., 16. lpp.
6 OV, L 283, 27.10.2001., 28. lpp.
7 OV, L 41, 13.02.2002., 20. lpp.
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pārvedamu vērtspapīru kolektīvu ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU)8,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 23. septembra 
Direktīvu 2002/65/EK par patēriņa finanšu pakalpojumu tālpārdošanu1,

– 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)2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 3. jūnija Direktīvu 2003/41/EK 
par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību (Pensiju fondu 
direktīva)3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 18. jūnija Direktīvu 2003/51/EK 
par noteikta veida sabiedrību, banku un citu finanšu iestāžu un apdrošināšanas uzņēmumu 
gada un konsolidētajiem pārskatiem4,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra 
Direktīvu 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai 
atļaujot to tirdzniecību5,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīvu 2004/25/EK 
par pārņemšanas piedāvājumiem6,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīvu 2004/39/EK 
par finanšu instrumentu tirgiem7,

– ņemot vērā Komisijas 2006. gada 10. augusta Direktīvu 2006/73/EK, ar ko īsteno Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/39/EK attiecībā uz ieguldījumu sabiedrību 
organizatoriskām prasībām un darbības nosacījumiem un jēdzienu definīcijām minētās 
direktīvas mērķiem (Finanšu instrumentu tirgu direktīvas īstenošanas direktīva)8,

– 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 tirgū9,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 9. marta Direktīvu 2005/1/EK, ar 
ko izveido finanšu pakalpojumu komiteju jaunu organizatorisko struktūru10,

                                               
8 OV, L 41, 13.02.2002., 35. lpp.
1 OV, L 271, 09.10.2002., 16. lpp.
2 OV, L 96, 12.04.2003., 16. lpp.
3 OV, L 235, 23.09.2003., 10. lpp.
4 OV, L 178, 17.07.2003., 16. lpp.
5 OV, L 345, 31.12.2003., 64. lpp.
6 OV, L 142, 30.04.2004., 12. lpp.
7 OV, L 145, 30.04.2004., 1. lpp.
8 OV, L 241, 02.09.2006., 26. lpp.
9 OV, L 390, 31.12.2004., 38. lpp.
10 OV, L 79, 24.03.2005., 9. lpp.
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– 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 finansēšanai,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīvu 2006/48/EK 
par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu (pārstrādāta versija)1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīvu 2006/49/EK 
par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību (pārstrādāta versija)2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Direktīvu 2007/36/EK 
par biržu sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru konkrētu tiesību izmantošanu3,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par 
uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā 
(Maksātspēja II) (COM(2008)0119) (Maksātspēja II priekšlikums),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par šķēršļu novēršanu, kas kavē riska kapitāla fondu 
pārrobežu ieguldījumus (COM(2007)0853),

– ņemot vērā tā 2004. gada 15. janvāra rezolūciju par drošības fondiem un atvasinātajiem 
vērtspapīriem4,

– ņemot vērā tā 2006. gada 27. aprīļa rezolūciju par aktīvu pārvaldīšanu 5 un 2007. gada 
13. decembra otro rezolūciju par aktīvu pārvaldīšanu6,

– ņemot vērā tā 2007. gada 11. jūlija rezolūciju – Baltā grāmata par finanšu pakalpojumu 
politiku 2005.-2010. gadam (2006/2270(INI)) 7, jo īpaši tās 19. pantu,

– ņemot vērā tā 2008. gada 20. februāra rezolūciju par Integrētām pamatnostādnēm 
izaugsmei un nodarbinātībai (daļa: dalībvalstu un Kopienas ekonomikas politikas 
vispārējās pamatnostādnes) – jaunā cikla uzsākšana (2008.-2010. g.)8,

– ņemot vērā EK līguma 192. panta otro punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 39. un 45. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas 
atzinumu, kā arī Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A6-0000/2008),

A. tā kā ES regulējums par drošības fondiem un privāto akciju kapitāla fondiem pašlaik ir 
nepietiekams;

                                               
1 OV, L 177, 30.06.2006., 1. lpp.
2 OV, L 177, 30.06.2006., 201. lpp.
3 OV, L 184, 14.07.2007., 17. lpp.
4 OV, C 92 E, 16.04.2004., 407. lpp.
5 OV, C 296 E, 06.12.2006., 257. lpp.
6 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0627.
7 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0338.
8 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0058.
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B. tā kā saskaņā ar Reglamenta 39. panta 2. punkta nosacījumiem neviens līdzīgs 
priekšlikums netiek gatavots;

C. tā kā Komisija nav veikusi pasākumus, atbildot uz Parlamenta iepriekšējām prasībām, 
tostarp, prasībām, kas iekļautas iepriekš minētajās 2004. gada 15. janvāra, 2006. gada 
27. aprīļa, 2007. gada 11. jūlija, 2007. gada 13. decembra rezolūcijās;

D. tā kā drošības fondi un privāto akciju kapitāla fondi ir alternatīvi ieguldījumu instrumenti, 
kuri ne tikai veido ievērojamu un pieaugošu globālā aktīvu pārvaldīšanas tirgus daļu, bet 
ir arī vērā ņemami un arvien nozīmīgāki instrumenti pasaules finanšu tirgos;

E. tā kā vairākas globālas, ES un dalībvalstu iestādes jau ilgu laiku pirms pašreizējās finanšu 
krīzes pauda bažas par drošības fondu un privāto akciju kapitāla fondu finansiālo 
stabilitāti, nepietiekamu riska vadību, pārmērīgām parādsaistībām (fondu līdzekļu 
izmantojums) un nelikvīdu un sarežģītu finanšu instrumentu vērtēšanu;

F. tā kā ir veikti empīriski pētījumi, kas pierāda, ka drošības fondi ir saistīti ar grupu 
veidošanos tirgus satricinājuma gadījumā, tādējādi radot bažas par finansiālo stabilitāti;

G. tā kā, lai īstenotu Lisabonas līgumā noteiktos mērķus, ir nepieciešami ilgtermiņa 
ieguldījumi izaugsmē un nodarbinātībā;

H. tā kā šādu ilgtermiņa ieguldījumu veikšanai ir nepieciešami efektīvi funkcionējoši 
Eiropas Savienības un pasaules finanšu tirgi, kas veicina reālu ekonomiku;

I. tā kā drošības fondi un privātie akciju fondi daudzos gadījumos nodrošina likviditāti un 
pieprasījumu pēc novatoriskiem produktiem;

J. tā kā, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti, ir nepieciešama arī efektīvāka sadarbība 
uzraudzības jomā, tostarp, pasaules mērogā, kuras nodrošināšanai ir nepieciešams 
atbilstošā veidā pārskatīt pašlaik Eiropas Savienībā īstenotos uzraudzības pasākumus;

K. tā kā uzlabota pārredzamību attiecībā uz sabiedrību, investoriem un uzraudzības 
iestādēm, tostarp, jebkuru jaunu Eiropas Savienības uzraudzības iestādi nākotnē ir 
ārkārtīgi būtiska, lai nodrošināti efektīvi funkcionējošus un stabilus finanšu tirgus, kā arī 
lai veicinātu konkurenci starp tirgus dalībniekiem un produktiem;

L. tā kā pārmērīgās parādsaistības, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu lielākās daļas drošības 
fondu un privāto akciju fondu darbību, apdraud finanšu stabilitāti, kaitē ilgtermiņa 
investīciju, izaugsmes un nodarbinātības mērķu īstenošanai, un turklāt attiecībā uz tām 
dalībvalstu nodokļu režīmi ir nepamatoti labvēlīgi;

M. tā kā nesenais privāto akciju fondu darījumu skaita pieaugums ir ievērojami palielinājis to 
darbinieku skaitu, kuru nodarbinātību regulē akciju fondi, un tā kā Kopienas 
nodarbinātības tiesību aktus (jo īpaši Direktīva 2001/23/EK) izstrādāja laikā, kad situācija 
vēl nebija šāda;

N. tā kā, veidojoties pārmērīgām parādsaistībām, privāto akciju fondu līdzekļu izmantojums 
ietekmē mērķa kompāniju dzīvotspēju;
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O. tā kā bieži ir vērojami interešu konflikti, kas ir saistīti ar privāto akciju fondu vai drošības 
fondu darbības veidiem vai ar attiecībām starp uzņēmumiem un citiem finanšu tirgu 
dalībniekiem;

P. tā kā nav pierādījumu tam, ka šie uzņēmumi izraisīja pašreizējo finanšu krīzi un bija 
iesaistīti uzņēmējdarbībā, kas pamatojās uz neregulētiem un ārkārtīgi sarežģītiem 
produktiem; tā kā šie uzņēmumi netika atbilstoši kapitalizēti un šā iemesla dēļ bija 
pakļauti tirgus svārstībām, tādējādi veicinot krīzi;

Q. tā kā, lai mazinātu iespējamo finanšu krīžu risku nākotnē, un, ņemot vērā spēcīgo tirgu un 
tirgu dalībnieku mijiedarbību un mērķi nodrošināt līdzvērtīgus spēles noteikumus pāri 
robežām un starp regulētu un neregulētu tirgu dalībniekiem; Eiropas Savienībai ir 
nepieciešams labāks, saskaņotāks un harmonizētāks vispārējais regulējums;

1. prasa Komisijai, pamatojoties uz EK līguma 44. pantu, 47. panta otro punktu vai 
95. pantu, līdz 2008. gada 30. novembrim tam iesniegt likumdošanas priekšlikumu vai 
priekšlikumus par drošības fondiem, privātajiem akciju fondiem un citiem atbilstošiem 
dalībniekiem, pievienojot pielikumā sīki izklāstītus ieteikumus;

2. konstatē, ka šie ieteikumi ievēro subsidiaritātes principu un pilsoņu pamattiesības;

3. uzskata, ka prasītā priekšlikuma vai priekšlikumu finansiālā ietekme jāsedz no Eiropas 
Savienības budžeta piešķīrumiem i) jebkuras Eiropas Savienības uzraudzības iestādes 
izveidei, ii) Eiropas Savienības sabiedriskajai kredītvērtējuma aģentūrai un iii) Eiropas 
Savienības sabiedriskajai strukturēto produktu sertifikācijas iestādei;

4. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju, kā arī pievienotos sīkos izstrādātos 
ieteikumus Komisijai un Padomei, kā arī dalībvalstu parlamentiem un valdībām.
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PIELIKUMS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMAM: 
DETALIZĒTI IETEIKUMI PAR PIEPRASĪTĀ PRIEKŠLIKUMA SATURU

1. Ieteikums Nr. 1 par finanšu stabilitāti un labāk funkcionējošu finanšu tirgu 
pasākumiem 

Eiropas Parlaments uzskata, ka tiesību aktam, kas ir jāpieņem, būtu jāregulē:

a) kapitāla prasības – ieguldījumu uzņēmumiem, apdrošināšanas sabiedrībām, 
kredītiestādēm, parastiem fondiem (tādiem kā UCITS un pensiju fondi/PKIU) ir 
jāizpilda kapitāla prasības. Lai kāda būtu drošības fonda un privātā kapitāla 
instrumentu, tostarp komandītsabiedrību, juridiskā struktūra, Komisijai 
jānodrošina, ka tiek paredzēta prasība par pienācīgu kapitālu tās vienības līmenī, 
kura kontrolē attiecīgā fonda vai fondu ieguldījumus (t.i., pārvaldības uzņēmums), 
kas pārklāj visus fondus, neatkarīgi no to reģistrācijas vietas.

b) ES valsts kredītvērtējuma aģentūra – Komisijai jāizveido ES Valsts 
kredītvērtējuma aģentūra, lai veicinātu konkurenci un uzlabotu pārredzamību tajā 
nozarē. Komisijai, pārskatot Direktīvu 2006/48/EK, ir arī jāiekļauj noteikums, ka 
ir jāpieprasa arī ES Valsts kredītvērtējuma aģentūras kredīta vērtējums, ja ir 
pieprasīts kredīta novērtējums no ārējas kredītnovērtējuma iestādes (ECAI) 
kredītiestādes svērtā riska rādītāja aprēķinam.

c) Likviditāte – Komisijai jāparedz svērtā riska kapitāla atbilstības prasības attiecībā 
uz likviditātes risku, veicot Direktīvas 2006/48/EK pārskatīšanu.

(d) Vērtēšana – Komisijai jādod priekšlikumi ar precīziem noteikumiem par nelikvīdu 
finanšu instrumentu vērtēšanu, lai labāk aizsargātu investorus un finanšu tirgu 
stabilitāti.

e) Primārie starpnieki – ikvienai iestādei, kas sniedz primāras starpniecības 
pakalpojumus, ir jāpalielina kapitāla prasības atbilstoši risku rakstura vai 
struktūras sarežģītībai vai neskaidrībai, kas rodas tās darījumos ar drošības 
fondiem un privāto kapitālu. It sevišķi ir jāgroza noteikumi Direktīvā 2006/48/EK 
un Direktīvā 2006/49/EK, lai sasniegtu šo rezultātu.

f) Riska kapitāls – Komisijai nekavējoties jāīsteno politikas ierosinājumi, kas 
izklāstīti paziņojumā par šķēršļu novēršanu riska kapitāla fondu pārrobežu 
ieguldījumiem, tostarp ierosinot tiesību aktu, lai nodrošinātu saskaņotu struktūru 
riska kapitālam visā ES un tādējādi nodrošinātu pārrobežu piekļuvi šādam 
kapitālam MVU sektorā atbilstīgi Lisabonas stratēģijai.

g) ES pārraudzības iestāde – Komisijai ir jāizveido Eiropas pārraudzības iestāde, kas 
aptver visas finanšu pakalpojumu nozares: kapitāla tirgus, vērtspapīru, 
apdrošināšanas un banku sektoru. Tālāk ir jānosaka, vai jābūt diviem šādiem 
Eiropas pārraugiem: viens konsultatīvai uzraudzībai un otrs uzņēmējdarbības 
uzraudzības veikšanai.



PR\718451LV.doc 9/15 PE404.764v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

2. Ieteikums Nr. 2 par pārredzamības pasākumiem

Eiropas Parlaments uzskata, ka tiesību aktam, kas ir jāpieņem, būtu jāregulē:

a) reģistrācija un atļauju izsniegšana pārvaldības sabiedrībām un fondu 
pārvaldniekiem – Komisijai jāizveido ES sistēma to vienību reģistrācijai un 
atļauju izsniegšanai, kas kontrolē drošības fondu vai privātā kapitāla ieguldījumus 
(t.i. pārvaldības uzņēmumi), kam jādarbojas pēc vienotas piekļuves vietas 
principa: ja reiz ir saņemta atļauja, attiecīgajām vienībām ir jābūt iespējai uzsākt 
uzņēmējdarbību visā ES. Lai veicinātu labi darbojošos vienotu Eiropas finanšu 
tirgu, Komisijai ir jānodrošina, ka pārvaldības uzņēmumi izsniedz šādu 
informāciju:

- viņu kontrolēto fondu nosaukumu un juridisko adresi,

- vadītāju identitāti,

- korporatīvos ieņēmumus un prēmijas,

- atalgojumu direktoriem, galvenajiem izpildītājiem un pārējam personālam, 
kas ir atbildīgs par ieguldījumiem un

- attiecības ar primārajiem starpniekiem.

Šī informācija ir jāsniedz vienotā formātā (lai atbalstītu arī turpmāk izklāstīto 
priekšlikumu par datu bāzi).

b) Paziņojums (t.i., apstiprinājums) par vispārējiem ieguldījumu instrumentiem – lai 
rosinātu fondu izvietošanu ES zonā, Komisijai ir jāierosina atsevišķa direktīva 
atbilstīgi ES mēroga privātā izvietojuma režīmam, par ko patreiz tiek spriests, lai 
to piemērotu drošības fondu un privātā kapitāla fondu tirgošanai un sadalei 
Eiropas Savienībā. Šādam režīmam ir jādarbojas pēc vienotas piekļuves vietas 
principa: ja atļauja ir dota, ir jābūt iespējai piedāvāt šos vispārējos ieguldījumu 
instrumentus profesionālām investīciju iestādēm visā ES. Lai veicinātu labi 
darbojošos vienotu Eiropas finanšu tirgu, Komisijai ir jānodrošina, ka ieguldījumu 
instrumenti sniedz šādu informāciju:

- vispārēju ieguldījumu stratēģiju un tūlītēju informāciju par katru tās 
izmaiņu,

- ieguldījuma/parāda atspoguļojumu,

- kopējās maksas, kā arī maksu sadalījumu (tostarp visus akciju iegādes 
piedāvājumus darbiniekiem),

- izveidoto fondu avotu un apjomu,

- iepriekšējās darbības rādītājus,

- riska pārvaldības sistēmu un portfeļa novērtēšanas metodes, 
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- informāciju par fonda administratoru un

- fonda daļu, ko devusi pārvaldības sabiedrība un personāls.

Šī informācija ir jāsniedz vienotā formātā (lai atbalstītu arī turpmāk izklāstīto 
priekšlikumu par datu bāzi).

c) Datu bāze – ar 3. līmeņa komiteju palīdzību Komisijai ir jāizveido visas ES 
reģistrāciju/atļauju datu bāze, kas saglabā informāciju gan par pārvaldības 
uzņēmumiem, gan ieguldījumu instrumentiem, kā iepriekš minēts. Visu 
dalībvalstu pārraudzības iestādēm ir jāsaņem neierobežota piekļuve. Datu bāzes 
attiecīgām kategorijām ir jābūt publiski pieejamām.

(d) Ieguldītāji - Komisijai un pārraudzības iestādei ir jānodrošina, ka ieguldītāji tajos 
instrumentos saņem ne tikai pietiekamu, bet arī atbilstīgu un salīdzināmu 
informāciju (piemēram, vienkāršoto prospektu/faktu lapu par UCITS).

e) Privātais kapitāls un darbinieku aizsardzība – Komisijai ir jāierosina grozījumi 
Direktīvai 2001/23/EK, lai tāda pati aizsardzība, kādu ar šo direktīvu nodrošina 
darbiniekiem, tostarp tiesības uz informāciju un konsultāciju, tiktu piemērota 
ikreiz, kad attiecīgā pasākuma vai uzņēmuma kontrole tiek nodota privāta kapitāla 
darījuma veidā. 

3. Ieteikums Nr. 3 par pārmērīga parāda pasākumiem

Eiropas Parlaments uzskata, ka tiesību aktam, kas ir jāpieņem, būtu jāregulē:

a) Privātā kapitāla piesaistījuma ierobežojumi – Komisijai jāgroza 
Direktīva 77/91/EEK par kapitālu, lai ieviestu noteikumus pienācīga parādu 
līmeņa noteikšanai ikvienā noteiktā laikā attiecībā uz mērķsabiedrību, domājot par 
svarīgu ieinteresēto pušu (tostarp darbinieku) likumīgajām tiesībām; kopā ar šādu 
līmeni Komisijai jāprasa, lai dalībvalstis nosaka nodokļu sekas privātā kapitāla 
fondiem pārmērīgi liela parāda gadījumos; šajās nodokļu sekās varētu ietilpt 
nodokļa atskaitāmības par procentu maksājumiem samazinājums vai atcelšana 
attiecīgajam parādam atbilstīgi dalībvalstu labākajai praksei.

b) Kapitāla samazināšana – Komisijai ir jāgroza Direktīva 77/91/EEK par kapitālu, 
lai noteiktu kapitāla zemākos līmeņus mērķsabiedrībai, atsaucoties uz 
mērķsabiedrības ilgtermiņa interesēm. Komisijai ir arī nekavējoties jāierosina 
noteikumi, lai saskaņotu prasības mērķsabiedrības direktoriem (t.i. pārvaldības un 
pārraudzības padomes locekļiem), lai apliecinātu, ka kapitāla aizplūde (tai skaitā 
visas samaksātās maksas) notiek mērķsabiedrības vislabākajās ilgtermiņa 
interesēs, tostarp tās ilgtermiņa augsmei un pētniecības un attīstības vajadzībām. It 
īpaši ES korporatīvās pārvaldības prasības, piemēram, Direktīvas 1978/660/EEK 
noteikumi, varētu tikt grozītas, lai sasniegtu šo rezultātu.

c) Drošības fondu piesaistījuma ierobežojumi – Komisijai jāizveido drošības fondu 
parāda augšējā robeža sakarā ar ES finanšu sistēmas stabilitātes saglabāšanu.
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(d) Strukturētu produktu ES reģistrēšana – Komisijai jāizveido Eiropas Savienības 
strukturētu produktu publisks reģistrs.

4. Ieteikums Nr. 4 par interešu konfliktu pasākumiem

Eiropas Parlaments uzskata, ka tiesību aktam, kas ir jāpieņem, būtu jāregulē:

a) Ieguldījumu bankas (primārie starpnieki) – drošības fondi un privātais kapitāls –
Komisijai jānovērtē, vai stingrākas kapitāla prasības primārajiem starpniekiem 
(1. ieteikums) pienācīgi risina neizbēgamos interešu konfliktus starp:

- primārajiem starpniekiem un drošības fondiem, kur pirmo pieņemtos kredīta 
(aizdevumu) lēmumus bieži ietekmē peļņas izredzes no otrajiem (ar 
tirgošanas pakalpojumu palīdzību), un

- ieguldījumu bankām un privāto kapitālu, kur pirmo pieņemtos kredīta 
(aizdevumu) lēmumus bieži ietekmē peļņas izredzes no otrajiem (ar 
pakalpojumiem saistībā ar darījumu), un

b) Komisijai arī jāizstrādā noteikumi, lai nodrošinātu iedarbīgus Ķīnas mūrus starp 
pakalpojumiem, ko ieguldījumu uzņēmumi sniedz saviem klientiem (piemēram, 
primārā starpniecība) un visām pārējām uzņēmējdarbības vienībām (tostarp aktīvu 
pārvaldīšanas pakalpojumiem, darījumu veikšanu savā vārdā utt.).

- Privātais kapitāls – Komisijai jāizstrādā noteikumi, kas jāievēro, risinot interešu 
konfliktus starp privātā kapitāla partneriem un mērķsabiedrības vadību (un visiem 
citiem, kas vēlas gūt labumu no darījuma). Šie noteikumi ietver prasību publiski 
paziņot par ikvienu maksājumu vai cita veida pamudinājumu, ko saņēmuši 
direktori (t.i., pārvaldības un pārraudzības padomes locekļi) vai mērķsabiedrības 
darbinieki.

- Kredītvērtējuma aģentūras (KRA) - Komisijai jāizstrādā noteikumi, kas jāievēro, 
risinot interešu konfliktus, kas ir nenovēršami viņu pašreizējos uzņēmējdarbības 
modeļos un kas rodas mūsdienu finanšu tirgu dalībnieku savstarpējā saspēlē.

- Piekļuve tirgum un koncentrācija: Komisijas Konkurences ģenerāldirektorātam ir 
jāuzsāk tirgus koncentrēšanās izpēte šādos rūpniecības nozaru finanšu 
pakalpojumos: drošības fondi, privātais kapitāls, ieguldījumu bankas (kas 
pievēršas primārajiem starpniecības pakalpojumiem) un KRA.
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PASKAIDROJUMS

Pēdējos gados, ilgi pirms pašreizējās finanšu krīzes sākuma 2007. gada augustā, pastāvējušas 
bažas par tādu ieguldījumu instrumentu ar lielām parādsaistībām kā drošības fondi un privāto 
akciju kapitāla fondi darbību ietekmi. Šīs bažas paudušas dalībvalstis, kā arī Eiropas un 
pasaules finanšu iestādes. Alternatīvo ieguldījumu nozare – drošības fondi un privāto akciju 
kapitāla fondi – vairs nav „nišas” nozare, bet gan svarīgi finanšu tirgu dalībnieki. 

Ņemot vērā vieglo piekļuvi aizdevumu finansēšanai ar zemām procentu likmēm un augsto 
likviditātes rādītāju, sākot no 2000. gada līdz 2007. gada vidum, ka arī daudzu institucionālo 
un citu ieguldītāju centienus gūt lielāku peļņu, drošības fondu un privāto akciju kapitāla fondu 
globālo aktīvu daļa, kas atrodas pārvaldības (AuM) kopējā fondā, ir ievērojami palielinājusies. 
Ne tikai to aktīvu neticams pieaugums, bet arī pašlaik ārkārtīgi intensīvās tirdzniecības
darbības padara šos instrumentus par svarīgiem tirgus dalībniekiem. Lai gan to tirgus nozīme 
ir palielinājusies, to nevar sacīt par pārredzamības līmeņiem1.  

Līdz 2007. gada jūnijam, kas bija dažus mēnešus pirms pasaules finanšu krīzes sākuma, 
vairākos pasaules finanšu iestāžu neatkarīgos ziņojumos tika paustas bažas par sistēmiskiem 
riskiem, kurus arī uzsvēra vairākās starptautiskās tikšanās reizēs. 2007. gada maijā Finanšu 
stabilitātes forums ieteica finanšu iestādēm, institucionālajiem ieguldītājiem un drošības 
fondu pārvaldniekiem veikt jaunus pasākumus, lai nostiprinātu aizsardzību pret sistēmiskiem 
riskiem, kas saistīti ar drošības fondiem un citām iestādēm ar lielām parādsaistībām. Līdzīgas 
bažas pauda Eiropas Centrālā banka 2006. un 2007. gada ziņojumos. Arī Finanšu 
pakalpojumu iestāde (FSA) 2007. gada jūnijā pauda bažas saistībā ar tirgū esošā privāto akciju 
kapitāla ļaunprātīgu izmantošanu, interešu konfliktiem un pārpirkšanas, uzņemoties 
parādsaistības, (LBO) finansēšanu, kā arī ar LBO saistīto risku. 

Eiropas Parlaments vairākos ziņojumos ir Eiropas Komisijai ierosinājis ieteikumus par 
drošības fondiem un privāto akciju kapitāla fondiem, taču uz tiem nav saņemta atbilde. Tādēļ 
savā 2007. gada jūlija rezolūcijā Eiropas Parlaments pauda „nožēlu, ka līdz pat šīm brīdim 
[Eiropas Komisijas apņemšanās iesaistīt rūpīgi, neatkarīgi un profesionāli veiktus regulatīvus 
ietekmes novērtējumus] nav tikusi pienācīgi izpildīta. Komisija vēl nav sniegusi atbildi. 

Šis ziņojums jāapskata, ņemot vērā tieši šos apstākļus. Pašlaik ir vēl lielāka nepieciešamība 
modernizēt regulējumu. Tā kā finanšu tirgi kļūst aizvien globāli integrētāki un sarežģītāki, 
Eiropas reglamentējošie instrumenti jāmodernizē, un Eiropai jāizstrādā uzraudzības un 
regulatīva reaģēšanas sistēma, kas ir mūsdienīgāka un rūpīgāk izstrādāta, jo tāds ir pats 
finanšu tirgus. Nebūtu piemēroti un būti nepareizi rīkoties tā, it kā Eiropas pašreizējām 
regulatīvām struktūrām, kas izstrādātas pagātnei, nav jābūt tik modernām un inovatīvam, kā 
dalībniekiem, kurus tām jāreglamentē.

Privāto akciju kapitāla un drošības fondi

                                               
1 Sk. Darba dokuments par drošības fondiem un privāto akciju kapitāla fondiem, 17.3.2008.
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Drošības fondi un privāto akciju kapitāls ir atšķirīgi ieguldījuma instrumenti. Lai gan tie abi ir 
ne pārāk strikti reglamentēti privātā kapitāla fondi, kas iegulda un vadītājus kompensē, 
atdodot daļu fonda peļņas, tie atšķiras ar atšķirīgu ieguldījumu stratēģiju un ar produktiem, 
kuros tie iegulda.

Privāto akciju kapitāla fondi ir „privāti” tādā nozīmē, ka tie nav reģistrēti un gūst kapitālu no 
ieguldītājiem ārpus valsts kapitāla tirgiem. Tos var sadalīt apakšgrupās – riska kapitāls 
(izmanto, lai finansētu jaunus uzņēmumus), paplašināšanās kapitāls (izmanto, lai finansētu 
esoša uzņēmuma izaugsmi) un pārpirkšanas fondi, kuru mērķis parasti ir padarīt esošu valsts 
uzņēmumu par privātu, izmantojot pārpirkšanu, uzņemoties lielas parādsaistības. Pašlaik 
pārpirkšanas fondi veido vairāk nekā 60 % no privātā kapitāla nozares un tam jābūt prioritātei, 
kam jāpiemēro modernizēts regulējums. 
Valsts iestādēm trūkst pietiekamas informācijas par privātā kapitāla apjomu, būtību un privātā 
kapitāla īpašumtiesību riskiem. Tāpat spēkā esošie ES „iecietīgie” tiesību akti (piemēram, 
Kapitāla prasību direktīva) jāpārskata, lai redzētu, vai tie nodrošina ES uzraudzītājiem un 
citām valsts iestādēm visu nepieciešamo, lai panāktu to finanšu stabilitāti un pildītu citus 
pienākumus.

Uzņēmumiem, darbiniekiem, pensionāriem un patērētājiem, kurus privātā kapitāla risks un jo 
īpaši pārpirkšana, uzņemoties parādsaistības, ietekmē netieši, spēkā esošie ES ieguldītāju 
aizsardzības tiesību akti, visticamāk, nav piemēroti, jo tieši ietekmētais starpniekieguldītājs 
(piemēram, pensijas fonds) gūs labumu no profesionāla ieguldītāja izslēgšanas. Jāapsver, kā 
vislabāk paplašināt ES ieguldītāju aizsardzības tiesību aktu priekšrocības, lai tās iekļautu arī 
šīs neaizsargātās grupas.

Parādsaistību jautājums privātajā kapitālā (jo īpaši saistībā ar LBO) padara daudzus 
uzņēmumus neaizsargātus un tādēļ tā risināšanai, iespējams, nepieciešams kaut kas līdzīgs 
nodokļu jomā spēkā esošajiem nepietiekamas kapitalizācijas noteikumiem, tikai ES līmenī. 
Bilances „piepildīšana” ar parādiem ir netiešas nodokļu subsīdijas, kas uzņēmumus padara 
finansiāli vājus un vienlaikus samazina valsts ieņēmumus; tādējādi labumu gūst aizdevumu 
devēji, un valdības nespēj finansēt tādu Lisabonas mērķu īstenošanu kā labāka izglītība, 
infrastruktūra un pētījumi. Mērķa uzņēmumi, kas kļūst par privātiem uzņēmumiem pēc 
pārpirkšanas, uzņemoties parādsaistības, var arī pieredzēt kapitāla pārtēriņu (piemēram, 
pārmērīgas dividendes, lai atlīdzinātu privāto akciju kapitāla vadītājiem; mērķa uzņēmuma 
kapitāla pārveidošana par parādu, likvidējot slēptās rezerves; aktīvu pārdošana). Privātā 
kapitāla firmas var „pārvelt” risku uz mērķa uzņēmumu arī to juridiskā stāvokļa dēļ 
(ierobežota atbildība).

Drošības fondi ir ieguldījuma instrumenti, kuros izmanto ieguldīšanas stratēģijas un 
tirgošanās paņēmienus, kas joprojām lielā mērā ir nereglamentēti. Tie ātri pielāgojas jebkurām 
izmaiņām tirgus apstākļos un mēģina izpētīt tirgus nepilnības, vienlaikus cenšoties panākt 
absolūtu peļņu, kas nav saistīta ar akciju un obligāciju tirgu peļņu. Lai maksimizētu šo peļņu 
(bet tādējādi arī zaudējumus), drošības fondi aizņemas vai tirgo dažādus sarežģītus finanšu 
produktus, no kuriem daži ir ar lielām parādsaistībām (atvasinājumi, izvēles akcijas), kā arī 
iesaistās tādos dinamisko tirgošanās paņēmienos kā īsā pārdošana. To ieguldīšanas stratēģijas 
ir dažādas, sākot no tādām, kas atkarīgas no notikumiem (piemēram, apvienošanas arbitrāža, 
aktīvists utt.), līdz kapitāla nodrošinājumam (piemēram, tirgum neitrālas, īsas tendences), 
globāla makro vai relatīva vērtība (piemēram, fiksēta ieņēmumu-pārvešanas arbitrāža, 
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nepastāvība utt.). Lai gan visas šīs iezīmes parasti nav pieejamas citiem (regulētiem) kolektīvā 
ieguldījuma instrumentiem, daudzas finanšu iestādes dažus no tiem izmanto (piemēram, 
investīciju banku pašu kapitāla tirdzniecības departamenti).

Lai gan nozares pārredzamība pēdējos gados ir uzlabojusies galvenokārt tādu institucionālo 
ieguldītāju piemēroto spiedienu palielināšanās dēļ kā pensiju fondi vai drošības fondu 
vienlīdzīgie līdzekļi, jādara vairāk, lai palielinātu pārredzamību (ziņojumi un atskaites, kopēji 
standarti vērtēšanai, riska pārvaldība, iekšējā pārvaldība utt.).

Sarežģīts spēkā esošo ES direktīvu un regulu kopums ar atšķirīgiem drošības fondu valsts 
līmeņa regulējumu kopumiem dalībvalstīs palielina pārredzamības trūkumu un šķietami 
augstās maksas1. Tas samazina jebkādu komerciālu spiedienu panākt atbilstību onšora 
standartiem, tādējādi sekmējot ofšora reģistrāciju, kā arī ieguldījumus ofšora, nevis onšora 
produktos.

Citi iesaistīti tirgus dalībnieki

Drošības fondu uzņēmējdarbība ir ievērojami saistīta ar regulētu ieguldījumu un 
komercbankām. Komercbankas darbojas kā pamatbrokeri (tai skaitā tirdzniecības 
finansēšana), kā arī kā tirdzniecības, pārdošanas un citu tādu pakalpojumu kā klīrings un 
norēķini, uzraudzība un pat biroju telpu piedāvāšanas drošības fondu vadītajiem sniedzēji. 
Tiek lēsts, ka 2006. gadā drošības fondi nodrošināja investīciju bankām 40–50 miljardu ASV 
dolāru peļņu, kas bija apmēram 15–20 procenti no visiem nozares ienākumiem investīciju 
bankas darbībās un atbilda 4 procentiem to aktīvu, kuri tajā brīdī atradās drošības fondu 
pārvaldībā2. Pastāv pārredzamības trūkums par drošības fondu vispārējo risku, kuru rada 
vairāku pamatbrokeru izmantošana, kam parasti nav zinām pilnīgs fondu risku profils. Fondu 
risku profils ir ārkārtīgi nozīmīgs, aprēķinot kapitāla prasības. Pastāv bažas par iespējamiem 
interešu konfliktiem starp regulatoriem un uzraudzības iestādēm, jo bankas piemēro augstas 
maksas, finansējot un konsultējot darījumu, kā arī dažreiz sacenšas, lai nopirktu piedāvātus 
aktīvus. Bažas pastāv arī attiecībā uz drošības fondiem, kas saņem mājienus par nepabeigtiem 
uzņēmumu apvienošanas darījumiem un citu nepaziņotu informāciju, kas varētu ietekmēt 
akciju cenu. Tirdzniecība pirms publiska paziņojuma nodrošina fondam priekšrocības; lai gan 
tas ir pretlikumīgi, nereti iestādēm ir grūti to noteikt vai pierādīt3.
Ņemot vērā to, ka drošības fondi iegula strukturētos produktos, jābilst, ka pastāv vajadzība 
uzlabot informāciju par pārvēršanu vērtspapīros un par kases darījumiem (OTC) tirgū. Ar šo 
saistībā jārisina kredītvērtējuma aģentūru darbības modeļu jautājums.

Pašreizējais finanšu nemiers

Pašreizējo finanšu krīzi izraisīja apakšpamata tirgus ASV, bet tad tā izpletās visā finanšu 
sistēmā savstarpējas saistības starp tirgus dalībniekiem (ieguldījumu instrumenti, strukturēti 

                                               
1 Sk. arī: Naik, Narayan, Fung, William: „Drošības fondi – pārredzamība un interešu konflikts”, Londonas 
Biznesa skola, ECON pētījums, iii lpp., IP/A/ECON/ST/2007-17.
2 Dresdner Kleinwort: „Šveices kredīti, Deutsche Bank, UBS – Cik nozīmīgi ir drošības fondi investīciju banku 
nozarei?”, Dresdner Kleinwort kapitāla fondu pētījums, 2007. gada 6. februāris, 8. lpp.
3 International Herald Tribune, 2007. gada 2. janvāris.
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produkti, kredītvērtējuma aģentūras, utt.) dēļ. Visi akciju tirgi saskārušies ar ievērojamiem 
zaudējumiem, un centrālām bakām bija tirgū jāievada nauda, lai līdzsvarotu likviditātes 
trūkumu pieaugošo kredīta grūtību laikā. Neviens vēl nezina šīs krīzes pilnu apmēru.

Saskaņota pieeja

Saistībā ar pašreizējo finanšu krīzi tiešie cēloņi nav jāattiecina uz drošības fondiem un privāto 
akciju kapitāla fondiem. Taču krīze ir parādījusi drošības un privāto akciju kapitāla fondu 
neaizsargātību, kā arī ciešu savstarpēju atkarību no tādiem citiem svarīgiem dalībniekiem kā 
investīciju bankas, pārvēršanas vērtspapīros instrumenti un kredītvērtējuma aģentūras. Tādēļ 
drošības fondu un privāto akciju kapitāla jaunu un labāku regulējumu nevar nošķirt no citu 
finanšu tirgus dalībnieku labāka regulējuma. Šai savstarpējai atkarībai nepieciešama 
saskaņota un konsekventa pieeja regulējumam, kas pamatota uz vienlīdzīgiem konkurences 
apstākļiem un „neitrālu” regulējumu visiem galvenajiem dalībniekiem. 

Visi ieguldītāji, patērētāji un finanšu tirgi kā tādi gūs labumu no piemērota un modernizēta 
regulējuma. Tas sekmēs finanšu stabilitāti, Lisabonas mērķu sasniegšanu un uzņēmumu 
ilgtermiņa konkurētspēju un dzīvotspēju globalizētā tautsaimniecībā un nodarbinātības–
sociālajā kohēzijā. Labi funkcionējoši finanšu tirgi ir atkarīgi no pārredzamības un pārliecības 
tirgū. 

Pastāv vajadzība modernizēt un uzlabot spēkā esošo tiesisko un uzraudzības regulējumu, 
uzlabot pārredzamību, atrisināt interešu konfliktus un atbalstīt finanšu stabilitāti.
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