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Turto valdymas (II)  

2007 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl turto valdymo (II) 

(2007/2200(INI)) 

 

Europos Parlamentas, 

 

 atsižvelgdamas į Komisijos Baltąją knygą dėl investicinių fondų bendrosios rinkos 

sistemos gerinimo (COM(2006)0686), 

 

 atsižvelgdamas į Direktyvas 2001/107/EB1 ir 2001/108/EB2, kuriomis, siekiant reguliuoti 

valdymo įmones ir supaprastintus informacinius pranešimus ir atsižvelgti į klausimus, 

susijusius su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų 

(KIPVS) (KIPVS III) investicijomis, iš dalies keičiama Direktyva 85/611/EEB3, susijusi 

su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVS), 

 

 atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų (angl. MiFID)4, 

 

 atsižvelgdamas į 2005 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/1/EB, 

siekiant sukurti naują finansinių paslaugų komitetų organizacinę struktūrą, 

 

 atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2003/41/EB dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros 

(Pensijų fondų direktyva)5, 

 

 atsižvelgdamas į 2002 m. gruodžio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2002/92/EB dėl draudimo tarpininkavimo (Draudimo tarpininkavimo direktyva)6 ir 

2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/83/EB dėl gyvybės 

draudimo7, 

 

 atsižvelgdamas į savo 2004 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl rizikos draudimo fondų ir 

išvestinių finaninsinių priemonių ateities8, 

 

– atsižvelgdamas į 2004 m. gegužės 7 d. turto valdymo ekspertų grupės pateiktą ataskaitą ir 

2006 m. liepos mėn. ekspertų grupės pateiktas ataskaitas bei į savo 2006 m. balandžio 

                                                 
1  OL L 41, 2002 2 13, p. 20. 
2  OL L 41, 2002 2 13, p. 35. 
3  OL L 375, 1985 12 31, p. 3. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 

2005/1/EB (OL L 79, 2005 3 24, p. 9). 
4  OL L 145, 2004 4 30, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 

2007/44/EB (OL L 247, 2007 9 21, p. 1). 
5  OL L 235, 2003 9 23, p. 10. 
6  OL L 9, 2003 1 15, p. 3. 
7  OL L 345, 2002 12 19, p. 1. 
8  OL C 92 E, 2004 4 16, p. 407. 



27 d. rezoliuciją dėl lėšų valdymo1, 

 

 atsižvelgdamas į Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto 

(angl. CESR) 2006 m. sausio 26 d. Europos Komisijai pateiktą pranešimą dėl KIPVPS 

investuoti tinkamo turto apibrėžčių paaiškinimo (CESR/06-005), 

 

 atsižvelgdamas į Tarptautinio valiutos fondo 2007 m. balandžio mėn. pasaulio finansinio 

stabilumo apžvalgą „Rinkos plėtra ir problemos“, 

 

 atsižvelgdamas į Europos centrinio banko (ECB) 2006 m. metinės ataskaitos IV skyrių 

„Finansų stabilumas ir integracija“, 

 

 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 sąlygų2 (direktyva, pagal kurią įgyvendinama 

finansinių priemonių rinkų direktyva), 

 

 atsižvelgdamas į 2007 m. gegužės 29 d. Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros 

institucijų komiteto rekomendacijas (CESR/07-228b), 

 

 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 sąrašą (Prospekto direktyva)3, 

 

 atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl 

draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir vykdymo (COM(2007)0361) (II mokumo 

direktyva), 

 

 atsižvelgdamas į 2007 m. gegužės 8 d. ECOFIN tarybos išvadas, 

 

 atsižvelgdamas į Komisijos žaliąją knygą dėl ES investicinių fondų sistemos pagerinimo 

(COM(2005)0314), 

 

 atsižvelgdamas į 1990 m. liepos 23 d. Tarybos direktyvą 90/434/EEB Tarybos direktyvą 

dėl bendros mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių įmonių jungimui, 

skaidymui, turto perleidimui ir keitimuisi akcijomis 4, ir 2005 m. spalio 26 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/56/EB dėl ribotos atsakomybės bendrovių 

jungimųsi 5, 

 

 atsižvelgdamas į 2007 m. gegužės 19 d. Finansinio stabilumo forumo ataskaitą dėl 

finansinių institucijų, turinčių didelių skolų (angl. „Highly Leveraged Institutions“), 

 

                                                 
1  OL C 296 E, 2006 12 6, p. 257. 
2  OL L 241, 2006 9 2, p. 26. 
3  OL L 345, 2003 12 31, p. 64. 
4  OL L 225, 1990 8 20, p. 1. Direktyva paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/98/EB 

(OL L 363, 2006 12 20, p. 129). 
5   OL L 310, 2005 11 25, p. 1. 



 atsižvelgdamas į 2007 m. gegužės mėn. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 

organizacijos (EBPO) valdymo grupės ataskaitą „Privataus kapitalo kaupimo vaidmuo 

valdant įmones: apie privataus akcinio kapitalo įmonių ir aktyvių rizikos draudimo fondų 

vaidmenį“, 

 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį, 

 

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A6-0460/2007), 

 

A. kadangi šioje Parlamento rezoliucijoje nesiekiama spręsti klausimo dėl penkių teisėkūros 

priemonių, kurios būtų taikomos persvarstant III KIPVPS direktyvą, t. y. dėl paprastesnės 

pranešimų teikimo tvarkos, valdymo įmonės paso sukūrimo, supaprastinto prospekto 

peržiūrėjimo ir fondų jungimo ir telkimo sistemų, arba svarstyti su visomis penkiomis 

išvardytomis sritimis susijusios priežiūros institucijų bendradarbiavimo klausimo, 

 

B. kadangi Parlamentas ketina visapusiškai dalyvauti formuojant labiau integruotą Europos 

investicinių fondų rinką, kuri aprėptų daugiau negu numatoma ateityje iš dalies 

persvarsčius III KIPVPS direktyvą, 

 

C. kadangi atvirieji nekilnojamojo turto fondai ir pamatiniai rizikos draudimo fondai bei kiti 

mažmeniniai fondai vis dar nepriklauso KIPVPS reglamentavimo sistemai, taigi jiems 

negalima išduoti Europos paso, ir dėl to ribojama mažmeniniams investuotojams 

prieinamų investavimo produktų įvairovė ir varžoma KIPVPS investicijų strategija, 

 

D. kadangi dėl skirtingo nacionalinio privataus investavimo režimo ir praktikos sudaromos 

kliūtys reikliems investuotojams siūlyti investavimo produktus tarpvalstybiniu lygmeniu, 

 

E. kadangi dėl skirtingų informacijos, susijusios su KIPVPS ir kitais konkurencingais 

investavimo produktais, atskleidimo reikalavimų, tarpvalstybiniams fondų susijungimams 

galiojančių skirtingų nacionalinių apmokestinimo taisyklių, fondų tvarkymo kliūčių ir 

nevienodos depozitorių atsakomybės užkertamas kelias lygioms galimybėms, 

konkurencingumui ir Europos fondų rinkos konsolidacijai, 

 

F. kadangi įvairios alternatyvios investavimo priemonės anksčiau buvo traktuojamos 

klaidingai ir kadangi tokios priemonės, kaip rizikos draudimo fondai ir privatus akcinis 

kapitalas, viena nuo kitos skiriasi papildomų lėšų rinkimo, investicijų politikos tikslų ir 

valdymo kontrolės aspektais, 

 

Nesuderinti mažmeniniai fondai 

 
1. palankiai vertina tai, kad įsteigta ekspertų grupė atvirųjų nekilnojamojo turto fondų 

klausimams spręsti, tačiau apgailestauja dėl to, kad Komisija neskiria tiek pat dėmesio 

pamatinių rizikos draudimo fondų klausimams; nekantriai laukia ekspertų grupės 

pranešimo apie atviruosius nekilnojamojo turto fondus ir nesuderintų mažmeninių fondų 

tyrimo, kurį Komisija atlieka siekdama sudaryti sąlygas formuoti bendrą šių produktų 

vidaus rinką, išvadų; 

 

2. ragina Komisiją atsižvelgti į tai, kad rizikos draudimo fondų indeksai pripažinti 

reikalavimus atitinkančiu turtu, ir nagrinėti galimybes ateityje papildyti III KIPVPS 

direktyvos 19 straipsnio 1 dalį dėl reikalavimus atitinkančio atvirųjų nekilnojamojo turto 



fondų ir pamatinių rizikos draudimo fondų turto; pabrėžia būtinybę atlikti išsamų šios 

naujovės rizikos ir naudos poveikio įvertinimą, ypač daug dėmesio skiriant KIPVPS 

prekės ženklo apsaugai; pabrėžia, kad tai neturi trukdyti persvarstyti III KIPVPS 

direktyvą; 

 

3. mano, kad, įvertinus minėtųjų ekspertų grupės pranešimo ir Komisijos tyrimo išvadas, 

turėtų būti svarstomos galimybės formuoti atvirųjų nekilnojamojo turto fondų, pamatinių 

rizikos draudimo fondų ir kitų nesuderintų mažmeninių fondų, kurie laikomi ES lygmeniu 

reguliuojamais produktais, vidaus rinką; šiuo tikslu būtina atlikti poveikio įvertinimą, 

kuriame būtų visapusiškai atsižvelgta į įvairinimo, likvidumo ir vertės klausimus; 

pabrėžia, kad tokie įvertinimai neturi trukdyti persvarstyti III KIPVPS direktyvą; 

 

Privataus investavimo režimas 

 

4. ragina parengti ES lygmeniu suderintą privataus investavimo režimo sistemą ir taip 

paskatinti integravimąsi į bendrąją rinką, atsižvelgiant į išsamaus poveikio įvertinimo 

išvadas; pabrėžia, kad, taikant šį režimą, jo vykdytojams turėtų būti užtikrintas teisinis 

konkretumas, tačiau reguliavimo priemonės turėtų būti numatomos saikingai, kad, 

pradėjus taikyti pernelyg smulkmeniškus ar griežtus reikalavimus, nebūtų sudaroma 

kliūčių reiklių ir gerai informuotų investuotojų vykdomai privataus investavimo veiklai; 

pakartoja, kad nesaikingas reguliavimo priemonių taikymas nacionaliniu lygmeniu 

neleistinas; 

 

5. laikosi nuomonės, kad privataus investavimo režimas turėtų būti taikomas visiems 

atviriesiems investiciniams fondams, įskaitant reguliuojamus ES, nacionalinius ir trečiųjų 

šalių fondus; tačiau yra įsitikinęs, kad esant galimybių ypač svarbu pažangiai spręsti 

abišalio rinkos prieinamumo klausimą; todėl ragina Komisiją derėtis dėl šių susitarimų su 

trečiosiomis šalimis, ypač su JAV, ir spręsti šį klausimą Transatlantinės ekonomikos 

tarybos susitikimo metu; 

 

6. yra įsitikinęs, kad labai svarbu apibrėžti, kas atitinka investavimo reikalavimus; mano, 

kad turėtų būti atsižvelgiama į esamas investuotojų kategorijas, apibrėžtas Finansinių 

priemonių rinkų ir Prospektų direktyvose; pritaria bendrajai profesionalių investuotojų 

apibrėžčiai; tačiau pabrėžia, kad, nepaisant galiojančių teisės aktų, esama klausimų, 

kuriuos vis dar būtina spręsti, pvz., dėl metinių pajamų kriterijų ir poreikio nustatyti 

sandorių apribojimus, kuriuos taikant profesionaliam investuotojui, galinčiam investuoti 

pagal šį privataus investavimo režimą, gali būti uždrausta parduoti produktą 

mažmeniniams investuotojams tiesiogiai ar netiesiogiai, pvz. sujungiant juos su kitais 

mažmeniniais produktais; 

 

7. siūlo į persvarstytą 2008 m. III KIPVPS direktyvą pirmiausia įtraukti KIPVPS teisę 

atsisakyti pranešimo procedūros ir suteikti šią teisę ribotam skaičiui ypač reiklių 

investuotojų, pvz., Finansinių priemonių rinkų direktyvos reikalavimus atitinkančiam 

profesionaliam klientui; 

 

8. mano, kad antruoju etapu privatus investavimo režimas turėtų būti pradėtas taikyti kitiems 

produktams, bendresniojo tipo reikliam investuotojui ir papildytas bendra teise 

nesivadovauti vietos rinkodaros nuostatomis; prašo Komisiją iki 2008 m. vasaros 

nuspręsti, ar bus reikalingos teisinės priemonės, ar pakaks vadovautis Europos vertybinių 

popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto gairėmis; 



 

9. yra įsitikinęs, kad Europos privataus investavimo režimas turėtų būti taikomas tik 

tarpvalstybinėms privačioms investicijoms, taigi turėtų būti pripažįstama šio režimo, o ne 

nacionalinių taisyklių viršenybė; vis dėlto šalių vidaus privačioms investicijoms 

pirmiausia turėtų būti taikomos nacionaliniu lygmeniu galiojančios taisyklės; bent 

pirmojo etapo metu pritaria Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų 

komiteto gairėmis grindžiamo režimo nuostatoms, tačiau pažymi, kad, siekiant didesnio 

teisinio konkretumo, turėtų būti įvertinta būtinybė rengti Europos lygmens teisėkūros 

priemones; 

 

10. ragina Komisiją nagrinėti mokesčių sistemos kliūtis, dėl kurių ribojamos tarpvalstybinės 

šių produktų investicijos, ir jas šalinti; 

 

Platinimas, informacijos atskleidimas ir finansinis išprusimas 

 
11. yra įsitikinęs, kad komisiniai yra priimtinas atlyginimo būdas; vis dėlto kartu nurodo, kad 

visiškas informacijos apie investuotoją, įskaitant informaciją apie mokesčius, taip pat apie 

pirkimo ir pardavimo kainų skirtumą atskleidimas itin svarbus siekiant investuotojams 

suteikti galimybę priimti labiau motyvuotus sprendimus ir skatinti konkurenciją; palankiai 

vertina Finansinių priemonių rinkų direktyvos nuostatas dėl informacijos apie mokesčius 

atskleidimo, tačiau primena, kad ši direktyva taikoma ne visiems konkurencingiems 

investavimo produktams; 

 
Konkurencingi produktai 

 

12. mano, kad informacijos apie kainas ir mokesčius atskleidimo reikalavimai prekybos 

vietoje, taip pat reikalavimai nuolat teikti informaciją apie riziką ir rezultatus turėtų būti 

taikomi ne tik KIPVPS, bet ir visiems konkurencingiems produktams (t. y. sertifikatams, 

vertybiniams popieriams, gyvybės draudimui, kai investavimo rizika tenka draudėjui); 

tačiau pripažįsta, kad neįmanoma užtikrinti visiško skirtingų investavimo produktų 

palyginamumo; 

 

13. todėl ragina vėliausiai iki 2008 m. pabaigos parengti teisinės sistemos, susijusios su visų 

mažmeninių investavimo produktų rinkodara, konsultacijomis ir prekyba, apžvalgą, t. y. 

būsimos II mokumo direktyvos, Draudimo tarpininkavimo direktyvos ir III KIPVPS 

direktyvos apžvalgą, siekiant sudaryti lygias galimybes ir užtikrinti patikimą investuotojų 

apsaugą; ragina Komisiją kreiptis į trečio lygmens komitetus dėl techninių šios srities 

konsultacijų, atsižvelgiant į produktų ir platinimo kanalų įvairovę; 

 

14. prašo Komisijos įvertinti teigiamą ir neigiamą elgesio kodekso, taikyto sektoriuje, 

susijusiame su veikla, vykdoma sudarius sandorį, poveikį ir nustatyti, ar, taikant 

sektoriaus veikėjų siūlomą elgesio kodeksą, būtų įmanoma padidinti mokesčių skaidrumą; 

 

15. palankiai vertina Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto 

rekomendaciją, kurioje nurodoma, kad mokestis ar nepiniginė nauda, kurią suteikė ar 

gavo juridinis asmuo, priklausantis tai pačiai grupei, siūlančiai tik savo produktus (vidaus 

fondai), turėtų būti traktuojamas taip pat, kaip ir nauda, kurią suteikė ar gavo bet koks 

kitas juridinis asmuo, priklausantis atviros struktūros bendrovei (trečiųjų šalių fondai), 

 



16. pažymi, kad Direktyvoje, pagal kurią įgyvendinama Finansinių priemonių rinkų 

direktyva, numatytose skatinimo priemonių nuostatose apibrėžiami atsiskaitymų tarp 

dviejų savarankiškų juridinių asmenų arba jų gautos nepiniginės naudos atvejai, tačiau su 

jų kuriamais ir platinamais produktais susijusių atvejų 26 straipsnyje nenumatyta; ragina 

Komisiją ištirti praktinį 26 straipsnio nuostatų poveikį atvirai struktūrai, taip pat poveikį 

platinant konkurencingus produktus; 

 

17. pripažįsta, kad, ieškant informacijos apie komisinį atlygį, ypač apie pakartotinio 

perdraudimo mokesčius, sugaištama daug laiko ir įdedama pastangų; tikimasi, kad 

struktūrai tampant vis atviresnei šis procesas intensyvės; todėl ragina šios srities atstovus 

įvertinti, ar būtina visoje Europos Sąjungoje taikyti bendruosius tinkamos pozicijos 

standartus, pvz., siekiant nustatyti platintojų tapatybę ar teikti informaciją apie duomenų 

bylų formatus, duomenų perdavimo protokolus arba ataskaitų teikimo dažnumą; 

 

18. ragina Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetą 2008 m. parengti 

direktyvos, pagal kurią įgyvendinama Finansinių priemonių rinkų direktyva, 26 straipsnio 

dėl dabartinių procedūrų tarp investuotojų ir maklerių (angl. „softing and bundling“) 

taikymo ataskaitą ir, atsižvelgiant į pramonės atstovų jau parengtas ir ateityje galimas 

savireguliavimo iniciatyvas, įvertinti, ar investuotojams būtų naudingas visoje ES 

galiojantis bendras priežiūros metodas; 

 

19. pritaria Komisijai, Žaliojoje knygoje dėl ES investicinių fondų sistemos pagerinimo 

išreiškusiai susirūpinimą dėl garantuotų fondų, kadangi tais atvejais, kai jiems netaikomi 

kapitalo pakankamumo reikalavimai, šių fondų apibrėžtis netenka prasmės; todėl, 

siekdamas užtikrinti veiksmingą vartotojų apsaugą, ragina Komisiją siūlyti tinkamas šių 

fondų nuostatas, pvz., susijusias su kapitalo poreikiais, kurios būtų taikomos ES 

lygmeniu; taip pat pažymi, kad priežiūros reikalavimai privalo būti nuoseklūs ir griežti, 

t. y. susiję ir su kokybės kriterijais (rizikos valdymo standartų požiūriu), ir su kiekio 

kriterijais (su tuo susijusių kapitalo kriterijų požiūriu); 

 

KIPVPS ir Finansinių priemonių rinkų direktyvų sąveika 

 

20. teigiamai vertina Komisijos ketinimą spręsti galimos KIPVPS ir Finansinių priemonių 

rinkų direktyvose numatytų platinimo, skatinamųjų priemonių ir verslo etikos taisyklių 

nuostatų prieštaros klausimą ir įtraukti jį į savo vade mecum; tačiau apgailestauja, kad 

Komisija nepaskelbė šių gairių prieš valstybėms narėms įgyvendinant Finansinių 

priemonių rinkų direktyvą; ragina Komisiją atsižvelgti į valstybių narių įgyvendinamus 

įstatymus ir reglamentus, sukonkretinti vade mecum teisinį statusą ir nurodyti, kaip jis 

siejamas su Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto trečio 

lygmens priemonėmis ir Komisijos klausimais ir atsakymais, susijusiais su Finansinių 

priemonių rinkų direktyva; 

 

Finansinis išprusimas 

 

21. pažymi, kad, taikant adekvačius informacijos apie konkurencingą produktą (jo kainą, 

riziką, taikymą) atskleidimo pardavimo vietoje reikalavimus, investuotojui lengviau 

priimti motyvuotą sprendimą, kadangi taip jis įgyja patikimos informacijos ir bendrą 

supratimą apie įvairių investavimo produktų taikymą; todėl pabrėžia būtinybę skatinti 

finansinį išprusimą; 

 



Tarpvalstybinių fondų susijungimo apmokestinimas  

 
22. apgailestauja, kad daugelyje teisės sistemų numatyta apmokestinti tarpvalstybinius 

susijungimus, nors tai netaikoma valstybių viduje vykdomiems susijungimams; kadangi 

investuotojai neturi įtakos šiems sprendimams ir jiems turėtų būti sudaromos vienodos 

sąlygos, yra įsitikinęs, kad tarpvalstybiniams ir nacionaliniams susijungimams turėtų būti 

taikomas mokesčių neutralumo principas; 

 

23. ragina Komisiją 2008 m. pasiūlyti fondų susijungimo apmokestinimo direktyvą 

vadovaujantis direktyvose 90/434/EEB ir 2005/56/EB apibrėžtu mokesčių neutralumo 

principu; pabrėžia, kad siekiama ne derinti mokesčius, o užtikrinti vidaus ir 

tarpvalstybinių susijungimų neutralumą mokesčių požiūriu tuo atveju, kai investuotojas 

laiko savo investicijas fonde iki susijungimo ir po jo arba, jei planuojamas susijungimas, 

atsiima savo investicijas prieš įvykstant šiam susijungimui; 

 

24. laikosi nuomonės, kad dėl praktinių priežasčių mokesčių neutralumas pirmiausia turėtų 

būti taikomas KIPVPS susijungimams, ir tik tada – ir visiems kitiems fondams; 

 

25. pabrėžia ypatingą KIPVPS ir kitokio pobūdžio produktų priežiūros koordinavimo svarbą 

ir ragina tęsti finansinių institucijų tarpusavio informacijos mainus ir praktinį 

bendradarbiavimą; 

 

Investicijų politika ir rizikos valdymas 

 
26. apgailestauja, kad, taikant dabartinį investavimo politikos modelį, pamatiniai rizikos 

draudimo fondai ir atvirieji nekilnojamojo turto fondai nepatenka į , nors Europos 

vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetas nepastovius ir ne tokius 

skaidrius rizikos draudimo fondų indeksus laiko tinkamais; 

 

27. laikosi nuomonės, kad turto, į kurį galima investuoti, apibrėžimas apibrėžimas, ir 

investavimo ribų nustatymas dar neužtikrina investicijų valdymo kokybė ir net gali 

suteikti mažmeniniams investuotojams apgaulingą saugumo jausmą; todėl mano, kad 

turėtų būti svarstoma galimybė vietoj griežto norminimo metodo vidutinės trukmės 

laikotarpiu taikyti pažangesnį rizikos diversifikacijos būdą, t. y. vadovavimosi principais 

metodą, grindžiamą atsakomybės už turtą valdymu; pabrėžia, kad pradėjus iš esmės 

svarstyti su šiais pokyčiais susijusius klausimus neturėtų būti atidėliojamas šiuo metu 

vykdomas III KIPVPS direktyvos persvarstymas; pabrėžia būtinybę kruopščiai analizuoti 

šio pokyčio poveikį KIPVPS veiklai ir KIPVPS prekės ženklui; 

 

28. yra įsitikinęs, kad, į pirmo lygmens rizikos valdymo sistemas įtraukus principais 

grindžiamas nuostatas, bus užtikrinamas finansinis stabilumas ir priežiūros praktikos 

konvergencija; todėl tikisi, kad, pasibaigus III KIPVPS direktyvos pakartotinio svarstymo 

procedūroms, Komisija parengs principais grindžiamų kriterijų sąrašą, kuriuo galėtų būti 

vadovaujamasi taikant rizikos valdymo sistemas, nepamirštant, kad rengiant šias sistemas 

turėtų būti numatytas individualus kiekvieno fondo rizikos pobūdis; ragina Komisiją 

įvertinti, ar valdymo įmonės turėtų būti įpareigojamos pagrįsti konkrečios sistemos 

tinkamumą, nustatyti, ar būtini bendri reikalavimai, į kuriuos, prieš suteikdamas leidimą 

taikyti tam tikrą rizikos valdymo sistemą, turėtų atsižvelgti vadovas, ir nurodyti, ar būtina 

tiksliau apibrėžti depozitoriaus, kuris stebi su investavimu susijusią veiklą, vaidmenį; 



ragina Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetą baigti savo 

darbą, susijusį su rizikos vertinimo sistemų derinimu ir pradėti domėtis likvidumo 

valdymo klausimu; 

 

29. mano, kad, siekiant stiprinti investuotojų pasitikėjimą, visoms valdymo įmonėms, 

kurioms suteiktas akcinės bendrovės statusas, ir platinimo įmonėms, registruotoms 

vertybinių popierių brižoje, būtina taikyti valstybės, kurioje jos registruotos, įmonių 

valdymo reglamentus ir Bendrijos įmonių valdymo teisės nuostatas; 

 

Fondų tvarkymas 

 
30. palankiai vertina Europos fondų ir turto valdymo asociacijos (angl. EFAMA) Fondų 

tvarkymo standartizacijos grupės ir Europos finansinės integracijos asociacijos 

(angl. EUROFI) iniciatyvas; vis dėlto pažymi, kad iki šiol pasiekta nepakankama 

pažanga; yra įsitikinęs, kad Komisija turėtų imtis veiksmų, jei iki 2009 m. pabaigos šioje 

srityje vis dar nebus pažangiai taikomos elektroninės ir standartizuotos fondų tvarkymo 

priemonės; 

 
31. atkreipia dėmesį į sunkumus, su kuriais susiduria mažos ir vidutinės bei ribota 

tarpvalstybine veikla besiverčiančios platinimo įmonės, pradėjusios naudotis 

automatiniais ir standartizuotais informacinių technologijų sprendimais; 

 

32. pažymi, kad, pradėjus taikyti standartizuotus atsiskaitymo terminus, būtų skatinamas 

procesų automatizavimas, paprastesnis ir aiškesnis užsakymų apdorojimas ir daroma 

mažiau klaidų; 

 

33. atkreipia dėmesį į idėją taikyti standartizuotą procesą, kad būtų galima gauti patikimų ir 

standartizuotų duomenų apie tarpvalstybinius fondus; siekiant gauti statistikos, pvz., 

prospektą, ir apdorojimo duomenų, šio proceso metu būtų galima naudotis Europos fondų 

informacijos duomenų baze; pažymi, kad, siekiant naudotis naujausiais ir patikimais 

duomenimis, būtina užtikrinti šios duomenų bazės priežiūrą; 

 
Depozitoriumas 

 

34. apgailestauja, kad ne visose valstybėse narėse ES kredito institucijų filialams leidžiama 

veikti kaip depozitoriumams, net jei jų veikla reglamentuojama ES lygmeniu, t. y. 

vadovaujantis ES finansinių paslaugų teisės aktais; todėl ragina Komisiją 2008 m. 

persvarstant III KIPVPS direktyvą imtis būtinų teisėkūros veiksmų, kad šie kredito 

institucijų filialai galėtų veikti kaip depozitoriumai, ir patikslinti bendradarbiavimo, 

susijusio su veiksminga priežiūra, būdus; 

 
35. yra įsitikinęs, kad suderinus depozitoriumo funkcijų apibrėžtį būtų prisidėta prie 

reguliavimo institucijų savitarpio supratimo ir bendradarbiavimo bei užtikrinta nuosekli 

investuotojų apsauga visoje Europoje; tačiau pripažįsta, kad įveikti nacionalinius 

skirtumus sudėtinga, ypač kai jie susiję su nuosavybės teise, atsakomybės nuostatomis ir 

apsaugos nuo nemokumo taisyklėmis; ragina toliau analizuoti teisines kliūtis, trukdančias 

derinti depozitoriumo funkcijas, ir, remiantis visose ES valstybėse narėse atliktu 

daugybės depozitoriumų funkcijų ir atsakomybės tyrimu, jas šalinti; 

 



36. pabrėžia, kad depozitoriumo pasas turėtų būti pradėtas naudoti tik galutinai suderinus 

depozitoriaus vaidmenį ir atsakomybę; pabrėžia, kad prieš priimant bet kokį sprendimą 

turi būti atidžiai išnagrinėtas depozitoriumo paso, valdymo įmonės paso, fondo ir 

reguliavimo institucijos tarpusavio poveikis; 

 

37. ragina Komisiją ištirti, kokį poveikį depozitoriumo vykdomos priežiūros funkcijos 

veiksmingumui daro visapusiškas ypač sudėtingų produktų, pvz., išvestinių produktų, 

t. y. išvestinių kredito priemonių ir indeksų, įskaitant rizikos draudimo fondų indeksus, 

naudojimas; 

 
Lamfalussy 

 

38. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti galimybę rinktis įgyvendinimo priemones atsižvelgiant į 

svarbiausių pirmojo lygmens teisės aktų turinį ir tikslus; ragina Komisiją siūlyti pirmojo 

lygmens teisinį pagrindą, siekiant naudotis antrojo lygmens įgyvendinimo direktyvomis ir 

įgyvendinimo reglamentais; pabrėžia, kad nauja reguliavimo procedūra su tikrinimu turi 

būti taikoma visoms antrojo lygmens priemonėms; 

 

Rizikos draudimo fondai 

 
39. atkreipia dėmesį į tai, jog buvo įrodyta, kad alternatyvių investicijų, pvz., rizikos 

draudimo fondų, kurių sisteminis poveikis neretai suvokiamas neteisingai, veiklos 

rezultatai yra didesnis rinkos likvidumas, rizikos mažėjimas (ypač kalbant apie tradicinius 

investicijų portfelius) ir didesnė rinkos formuotojų ir tarpininkų konkurencija; ši veikla 

turi įtakos ir naudingiems nekilnojamojo turto tyrimams, kuriuos atliekant gaunama 

daugiau informacijos bei skatinama veiksmingesnė kainodara; 

 
40. skaidrumą ir investuotojų bei priežiūros pareigūnų informavimą laiko svarbiausiu šio 

metodo taikymo būdu ir todėl tikisi, kad, gavus Tarptautinės vertybinių popierių komisijų 

organizacijos (angl. IOSCO) pasiūlymų, pavyks pasiekti daugiau aiškumo; ragina šios 

srities atstovus susitarti dėl elgesio kodekso, susijusio su investicijų portfelio vertinimu, 

rizikos valdymo sistemomis, mokesčių struktūros skaidrumu ir gilesnėmis įžvalgomis 

investicijų strategijų klausimais; ragina Komisiją aktyviau dalyvauti šioje diskusijoje 

(pvz., su G8 grupės valstybėmis); 

 
41. yra įsitikinęs, kad mažmeniniams investuotojams neturėtų būti savaime uždrausta 

naudotis rizikos draudimo fondais; tačiau pažymi, kad, atsižvelgiant į nepakankamai 

griežtą draudimo fondų ir jų veiklos reglamentavimą, turėtų būti nustatytos griežtos 

sąlygos, pagal kurias mažmeniniams investuotojams būtų leidžiama naudotis šiais 

fondais; pabrėžia, kad itin svarbu suformuluoti aiškius investuotojų tinkamumo ir 

informacijos apie sandorio šalis atskleidimo kriterijus; taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad, 

siekiant vengti neteisėtos prekybos atvejų, gali būti atliekami subjektų, kurių veikla 

reglamentuojama pagal Finansinių priemonių rinkų direktyvos nuostatas, tinkamumo ir 

patikimumo vertinimai; 

 
42. mano, kad finansinio stabilumo klausimai turėtų būti sprendžiami pasauliniu lygmeniu, 

vykstant tarptautinių organizacijų, pvz., IOSCO priklausančių priežiūros institucijų ir 

centrinių bankų, glaudesniam bendradarbiavimui ir reguliariam dialogui tarp vyriausybių 

ir įstatymų leidėjų; ragina Komisiją, ECB ir Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros 



institucijų komitetą aktyviai dalyvauti skatinant šį dialogą ir prireikus siūlyti atitinkamas 

priemones;  

 

43. yra įsitikinęs, kad, didindami investuotojų, kurie aktyviai ir pagrįstai naudojasi akcininko 

teisėmis, skaičių, rizikos draudimo fondai padėtų stiprinti įmonių valdymą; tačiau reiškia 

susirūpinimą dėl to, kad, naudodamiesi įvairiausiomis priemonėmis, pvz., akcijų 

skolinimosi ir skolinimo, kai kurie rizikos draudimo fondai gali mažomis sąnaudomis 

įgyti didesnę persvarą balsuojant; pripažįsta, kad pastarąja priemone naudojasi ne tik 

rizikos draudimo fondai; siūlo Komisijai įvertinti nuostatos, kuria remiantis tais atvejais, 

kai akcijos laikomos investuotojams, akcijų skolinimo susitarime turėtų būti numatyta 

teisė šias akcijas nedelsiant atšaukti, pagrįstumą ir praktiškumą; jei akcijos 

neatšaukiamos, akcijų pasiskolinusiam subjektui turėtų būti leidžiama naudotis balsavimo 

teise tik atsižvelgiant į skolintojo nurodymus; 

 

Privataus akcinio kapitalo fondai 

 
44. mano, kad privataus akcinio kapitalo fondai yra svarbus ne tik stambių, į prekybos 

sąrašus įtrauktų įmonių, bet ir mažų ir vidutinių įmonių pradinio kapitalo, kapitalo 

augimo ir restruktūrizavimo šaltinis; tačiau žino atvejų, kai dėl didėjančių įsiskolinimų 

kilo rimtas pavojus įmonėms ir jose dirbantiems asmenims, kadangi valdantysis 

personalas nepajėgė vykdyti skolos grąžinimo įsipareigojimų; 

 

45. pabrėžia, kad labai svarbu, jog investuotojai ir priežiūros institucijos būtų tikri dėl 

mokesčių ir papildomų lėšų skaidrumo, ypač kai tai turi įtakos privatizuotų įmonių 

finansinei būklei ir jų valdymo kriterijams, pvz., restruktūrizuojant stambias įmones; 

 

46. yra įsitikinęs, kad labai svarbu reguliuoti informacijos apie sandorio šalis atskleidimą ir 

nustatyti aiškius investuotojų tinkamumo kriterijus, kad būtų ribojamas informacijos apie 

mažmeninius investuotojus atskleidimas privataus akcinio kapitalo fondams; 

 

47. pripažįsta, kad visuomenei dažnai svarbus poveikio užimtumui klausimas; atkreipia 

dėmesį į tai, kad turimi privataus akcinio kapitalo fondų poveikio užimtumo lygiui 

duomenys prieštaringi; ragina Komisiją atlikti išsamesnę analizę; 

 

48. yra įsitikinęs, kad, siekiant geriau suvokti alternatyvių investicijų fondų, pvz., rizikos 

draudimo fondų ir privataus akcinio kapitalo fondų, poveikį finansinio stabilumo, įmonių 

valdymo, vartotojų pasirinkimo ir apsaugos bei užimtumo aspektais, būtina išsamesnė 

analizė; laukia šio poveikio vertinimo, kuris turėtų būti įtrauktas į numatomas 

parlamentines ataskaitas pamatinių ir privataus akcinio kapitalo fondų klausimais ir kuris 

turėtų būti grindžiamas 2007 m. rugpjūčio mėn. inicijuotais tyrimais, ir, be kita ko, siūlo į 

minėtąsias ataskaitas įtraukti šiuos vertinimus:  

 

–  ar šiai pramonės sričiai parengto elgesio kodekso pakanka, kad būtų galima 

užtikrinti didesnį finansų stabilumą ir geresnę investuotojų apsaugą, ar teisėkūros ir 

priežiūros institucijos turi imtis aktyvesnių veiksmų, siekdamos tobulinti 

informacijos atskleidimo reikalavimus, grindžiamus minimaliais atskaitomybės 

standartais ir susijusių pramonės veikėjų reguliavimo nuostatomis;  

 

–  ar domimasi Europos alternatyvių investicijų priemonių žymena, ar tokia žymena 

apskritai reikalinga, ir, jeigu taip, tai pagal kokius kriterijus būtų galima klasifikuoti 



įvairių turtą, kuris būtų reglamentuojamas remiantis tokios ES sistemos nuostatomis; 

 

–  kokiomis sąlygomis galėtų būti leidžiama mažmeniniams investuotojams naudotis 

šioms klasėms priskirtu turtu; 

 

0 

0     0 

49. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai. 

 


