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Institutsionaalsete investorite tegevuse läbipaistvus  
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soovituste kohta, mis käsitlevad institutsionaalsete investorite tegevuse läbipaistvust 

(2007/2239(INI))     

 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse 13. detsembri 1976. aasta teist nõukogu direktiivi 77/91/EMÜ tagatiste 

kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid äriühingu liikmete ja kolmandate isikute 

huvide kaitseks EMÜ asutamislepingu artikli 58 teises lõigus tähendatud äriühingutelt 

nõuavad seoses aktsiaseltside asutamise ning nende kapitali säilitamise ja muutmisega, 

et muuta sellised tagatised ühenduse kõigis osades võrdväärseteks1; 

– võttes arvesse 25. juuli 1978. aasta nõukogu neljandat direktiivi 78/660/EMÜ, mis 

käsitleb teatavat liiki äriühingute raamatupidamise aastaaruandeid2; 

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

käsitleb konsolideeritud aastaaruandeid3; 

– võttes arvesse nõukogu 8. detsembri 1986. aasta direktiivi 86/635/EMÜ pankade ja 

muude rahaasutuste raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete 

kohta4; 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiivi 

2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise 

kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta)5; 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. septembri 2001. aasta direktiivi 

2001/65/EÜ, millega muudetakse direktiive 78/660/EMÜ, 83/349/EMÜ ja 86/635/EMÜ 

seoses teatavat liiki äriühingute ning pankade ja muude finantseerimisasutuste 

raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aastaaruannete hindamisnormidega6; 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. jaanuari 2002. aasta direktiivi 

2001/107/EÜ, millega muudetakse avatud investeerimisfonde (UCITS) käsitlevate 

õigus- ja haldusnormide kooskõlastamist käsitlevat nõukogu direktiivi 85/611/EMÜ, et 

reguleerida fondivalitsejate ja lihtsustatud emissiooniprospektidega seonduvat7; 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. jaanuari 2002. aasta direktiivi 
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2001/108/EÜ, millega muudetakse avatud investeerimisfonde (UCITS) käsitlevate 

õigus- ja haldusnormide kooskõlastamist käsitlevat nõukogu direktiivi 85/611/EMÜ 

seoses avatud investeerimisfondide (UCITS) investeeringutega1; 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. septembri 2002. aasta direktiivi 

2002/65/EÜ, milles käsitletakse tarbijale suunatud finantsteenuste kaugturustust2; 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiivi 

2003/6/EÜ siseringitehingute ja turuga manipuleerimise (turu kuritarvitamise) kohta3; 

– võttes arvesse nõukogu 3. juuni 2003. aasta direktiivi 2003/48/EÜ hoiuste intresside 

maksustamise kohta4; 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2003. aasta direktiivi 

2003/51/EÜ, millega muudetakse direktiive 78/660/EMÜ, 83/349/EMÜ, 86/635/EMÜ 

ja 91/674/EMÜ teatud tüüpi äriühingute, pankade ning teiste finantsasutuste ja 

kindlustusseltside raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aastaaruannete 

kohta5; 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiivi 

2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava 

prospekti kohta6; 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 

2004/25/EÜ ülevõtmispakkumiste kohta7; 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 

2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta8; 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2004. aasta direktiivi 

2004/109/EÜ läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele 

emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele9 (nn 

läbipaistvuse direktiiv); 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2005. aasta direktiivi 

2005/1/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiive 73/239/EMÜ, 85/611/EMÜ, 

91/675/EMÜ, 92/49/EMÜ ja 93/6/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 

94/19/EÜ, 98/78/EÜ, 2000/12/EÜ, 2001/34/EÜ, 2002/83/EÜ ja 2002/87/EÜ ning 

luuakse finantsteenuste komiteede uus organisatsiooniline struktuur10; 

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

vältimise kohta1; 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiivi 

2006/48/EÜ krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta2; 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiivi 

2006/49/EÜ investeerimisühingute ja krediidiasutuste kapitali adekvaatsuse kohta3; 

– võttes arvesse komisjoni 10. augusti 2006. aasta direktiivi 2006/73/EÜ, millega 

rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/39/EÜ seoses 

investeerimisühingute suhtes kohaldatavate organisatsiooniliste nõuete ja 

tegutsemistingimustega ning nimetatud direktiivi jaoks määratletud mõistetega4 

(finantsinstrumentide turgude direktiivi rakendusdirektiiv); 

– võttes arvesse komisjoni 19. märtsi 2007. aasta direktiivi 2007/16/EÜ avatud 

investeerimisfonde (UCITS) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamist 

käsitleva nõukogu direktiivi 85/611/EMÜ rakendamise kohta seoses teatavate mõistete 

selgitamisega5; 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta direktiivi 

2007/36/EÜ noteeritud äriühingute aktsionäride teatavate õiguste kasutamise kohta6; 

– võttes arvesse oma 25. septembri 2003. aasta seisukohta ettepaneku kohta võtta vastu 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv investeerimisteenuste ja reguleeritud turgude 

kohta7; 

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni tellitud uuringut „Riskifondid: 

läbipaistvus ja huvide konflikt”8; 

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 192 teist lõiku; 

– võttes arvesse kodukorra artikleid 39 ja 45; 

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust 

(A6-0296/2008), 

A. arvestades, et teadaolevalt võivad alternatiivsed investeerimisvahendid, nagu riskifondid 

ja erakapitali investeerimisfondid, pakkuda fondi varahalduritele riskide hajutamiseks 

uusi võimalusi, parandada turu likviidsust ja suurema kasumi väljavaateid investoritele, 

aidata kaasa hinna määramise protsessile, riskide hajutamisele ja finantsintegratsioonile 

ning parandada turu tõhusust; 
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B. arvestades, et riskifondid ja erakapitali investeerimisfondid on eraldiseisvad 

investeerimistooted, mis erinevad investeeringu laadi ja investeerimisstrateegia poolest; 

C. arvestades, et ELi riskifondid ja erakapitali investeerimisfondid vajavad õiguslikku 

keskkonda, mis toetab nende uuenduslikke strateegiaid, võimaldamaks neil jääda 

rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisteks, samal ajal leevendab turu võimaliku 

negatiivse dünaamika mõjusid; arvestades, et on olemas oht, et eriõigusaktid võivad olla 

paindumatud ja takistada uuendusi; 

D. arvestades, et riskifondid ja erakapitali investeerimisfondid, mille fondivalitsejad asuvad 

ELis, peavad järgima ühenduse kehtivaid ja tulevasi õigusakte; arvestades, et väljaspool 

ELi paiknevad üksused peavad samuti teatava tegevuse raames järgima kõnealuseid 

õigusakte; 

E. arvestades, et ELis asutatud riskifondide, nende fondide juhtide ja erakapitali 

investeerimisfondide suhtes kohaldatakse olemasolevaid õigusakte, eriti mis puudutab 

turu kuritarvitamist, ning arvestades, et neile kohaldatakse õigusakte kaudselt tehingute 

vastaspoolte kaudu ja juhul, kui müüakse reguleeritud toodetega seotud investeeringuid; 

F. arvestades, et mõnedes liikmesriikides kohaldatakse riskifondide ja erakapitali 

investeerimisfondide suhtes riiklikku reguleerimist ning olemasolevate ELi direktiivide 

erinevat rakendamist; arvestades, et erinevate riiklike eeskirjadega kaasneb siseturu 

regulatiivse killustatuse oht, mis võib takistada selle äritegevuse piiriülest arengut 

Euroopas;   

G. arvestades, et direktiivid näivad olevat asjakohased õiguslikud vahendid, mille abil 

käsitleda erinevaid küsimusi, mis vajavad lahendamist seoses riskifondide ja erakapitali 

investeerimisfondidega; arvestades, et riskifondide ja erakapitali investeerimisfondide 

läbipaistvuse direktiivile peaks eelnema liikmesriikides ja ELis juba kehtivate 

õigusaktide analüüs ning mõju hindamine nimetatud fondidele; arvestades, et sellised 

õigusaktid peaksid olema ühtlustamise lähtepunktiks; ning arvestades, et olemasolevaid 

õigusakte võib olla vaja kohandada, kuid tuleks vältida muudatusi, millega luuakse 

põhjendamatud lahknevused;  

H. arvestades, et teadaolevalt on üks peamisi küsimusi läbipaistvuse vajadus ja selle 

analüüsimine ja juhud, kus läbipaistvust saab suurendada; arvestades, et läbipaistvusel 

on mitu tahku, nagu riskifondide ning – olenevalt asjaoludest – erakapitali 

investeerimisfondide läbipaistvus neile äriühingutele, kelle aktsiaid nad omandavad või 

omavad, aga samuti esmastele maakleritele (prime brokers), institutsionaalsetele 

investoritele, nagu pensionifondid või pangad, jaeinvestoritele, äripartneritele, 

reguleerivatele asutustele ja ametiasutustele; arvestades, et üks peamisi läbipaistvusega 

seotud probleeme asub ühelt poolt riskifondi ja – olenevalt asjaoludest – erakapitali 

investeerimisfondi ning teiselt poolt äriühingute vahelistes suhetes, kelle aktsiaid need 

fondid omandavad või omavad; 

I. arvestades Ameerika Ühendriikide kogemust, kus konkurendid on kasutanud 

teabevabadust käsitlevaid õigusakte, et välja selgitada üksikasju fondi investeeringute 

kohta ulatuses, mis on ette nähtud vaid investoritele, mille tagajärjel on tekitatud kahju 

nii investoritele kui ka fondile; 

J. arvestades, et läbipaistvuse direktiivi ebajärjekindel rakendamine on viinud erineva 



läbipaistvuse tasemeni kogu ELis ning investorite jaoks kõrgete kuludeni; 

K. arvestades, et läbipaistvus on oluline tingimus investorite usalduseks ja keeruliste 

finantstoodete mõistmiseks ning järelikult aitab läbipaistvus kaasa finantsturgude 

optimaalsele toimimisele ja stabiilsusele; arvestades, et läbipaistvus ei asenda ostueelset 

analüüsi (due diligence), vaid aitab sellele kaasa; 

L. arvestades, et praegust hüpoteeklaenudest tingitud (sub-prime) kriisi ei saa panna 

üheainsa sektori arvele – pidades silmas, et nimetatud kriisi täielike põhjuste ja 

tagajärgede põhjalik mõistmine nõuab aega ning arvestades, et kõnealuse kriisi paljude 

põhjuste hulka kuuluvad muu hulgas: 

– reitinguagentuurid, eelkõige krediidireitinguagentuuride huvide konfliktid ja 

reitingute tähenduse vääriti mõistmine; 

– USA eluasemeturu hooletud laenutavad; 

– kiired uuendused keeruliste struktureeritud toodete valdkonnas; 

– laenude edasimüügi mudel (originate-to-distribute model) ning pikk 

vahendusahel; 

– investorite ahnus üha suurema tulu järele ning lühinägelik stimuleerimise 

korraldus seoses tasustamisega; 

– suutmatus järgida ostueelse analüüsi (due diligence) protsessi; 

– väärtpaberistamise ja reitinguagentuuri protsess keeruliste struktureeritud 

toodete kontekstis, millega kaasnes kõnealuste toodete ülehindamine alusvarade 

suhtes; 

– huvide konflikt ja puudulik regulatsioon USA investeerimispankades; 

M. arvestades, et ühenduse õigusaktid näevad ette mehhanismid, nagu komiteemenetlus või 

Lamfalussy menetlus, mis võimaldavad rakendusmeetmete abil paindlikku reageerimist 

ettevõtluskeskkonna muutumisele; arvestades, et kõnealune süsteem paraneb tänu 

Lissaboni lepingu kohasele delegeeritud õigusaktide võimalusele; 

N. arvestades, et mitmed erinevad riskifondid ja erakapitaliga seotud algatused ning 

organisatsioonid, nagu Rahvusvaheline Väärtpaberijärelevalve Organisatsioon, 

Rahvusvaheline Valuutafond, Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon ning sektori 

organid, kaasa arvatud need, mis on seotud riskifondide ja erakapitaliga, on kehtestanud 

oma heade tavade põhimõtted ja juhendid, mis võivad täiendada ELi õigusakte ja olla 

neile eeskujuks; arvestades, et lisaks ELi õigusaktide täitmisele tuleks äriühinguid ja 

ettevõtjate ühendusi ergutada kirjutama alla nendele juhenditele põhimõtte „järgi või 

selgita” alusel ning sellise järgimise ja selgitamise üksikasjad tuleks teha avalikkusele 

kättesaadavaks ja neid tuleks nõuetekohaselt hinnata; 

O. arvestades, et mõned börsivälised tooted vajaksid avatumat või nähtavamat 

kauplemissüsteemi, mis tõstaks võimaluse korral turuväärtust ja annaks märku 

võimalikust omaniku vahetusest; arvestades, et üldisem börsiväline arveldussüsteem 

tuleks kasuks inspektoritele ülevaatlikkuse pakkumisel ja riskide hindamisel, kuid 



võrdsete tingimuste tagamiseks ülemaailmses kontekstis tuleks igasugune uus süsteem 

kehtestada rahvusvahelisel tasandil; 

P. arvestades, et sektoriülesel kontrollil ja aruandlusel on oma roll avalike huvide 

kaitsmisel ja erakapitali investeerimisfondide majandusliku mõju mõistmisel ning 

arvestades, et era- ja riigiettevõtted on juba kohustatud oma töötajatega nende huve 

puudutavates küsimustes konsulteerima; arvestades, et ei tohiks rikkuda tasakaalu 

erakapitali portfelli omavatelt ettevõtetelt ja muudelt eraettevõtetelt nõutava äriteabe 

vahel; 

Q. arvestades, et toodetega seotud õigusaktid ei tundu olevat kohane reguleerimisvorm 

selle uueneva sektori käsitlemiseks; 

R. arvestades, et ühtne tegevusjuhendite veebileht oleks kasulik ja see tuleks Euroopa Liidu 

jaoks sisse seada ning propageerida seda rahvusvaheliselt; arvestades, et kõnealune 

veebileht peaks sisaldama nende turul osalejate loetelu, kes järgivad tegevusjuhendeid, 

nende avalikustamist ning selgitusi mittejärgimise kohta; arvestades, et järgimata 

jätmise põhjused võivad olla ka õppevahendiks; 

S. arvestades, et tähelepanu on juhitud vajadusele ületada takistused alternatiivsete 

investeeringute piiriüleselt levimiselt, kehtestades institutsionaalsetele investoritele 

Euroopa erainvesteeringute korra; 

T. arvestades, et seoses erakapitali investeerimisfondidega peavad täiendava (eriti 

sagedase) aruandluskohustuse kulud olema õigustatud ja tuludega tasakaalus, 

arvestades, et kõigis kontekstides on vaja paremat seost tasustamispakettide ja 

pikaajalise tulemuslikkuse vahel; 

U. arvestades, et ükski ettepanek selles valdkonnas ei ole ettevalmistamisel; 

1. palub komisjonil esitada teemast olenevalt EÜ asutamislepingu artikli 44, artikli 47 

lõike 2 või artikli 95 alusel parlamendile õigusakti ettepanek või õigusaktide 

ettepanekud riskifondide ja erakapitali investeerimisfondide läbipaistvuse kohta; nõuab, 

et ettepanek(ud) koostataks institutsioonidevaheliste arutelude põhjal ning allpool 

toodud üksikasjalikke soovitusi järgides; 

2. kinnitab, et soovitused järgivad subsidiaarsuse põhimõtet ja kodanike põhiõigusi; 

3. on seisukohal, et taotletavatel ettepanekutel puudub finantsmõju; 

4. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ja lisatud üksikasjalikud 

soovitused komisjonile ja nõukogule ning liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele. 

RESOLUTSIOONI LISA: ÜKSIKASJALIKUD SOOVITUSED TAOTLETAVATE 
ETTEPANEKUTE SISU KOHTA 

Euroopa Parlament palub komisjonil esitada direktiivi ettepaneku või direktiivide ettepanekud, 

et tagada läbipaistvuse ühine standard ja lahendada alltoodud küsimused seoses riskifondide ja 

erakapitali investeerimisfondidega lähtuvalt sellest, et direktiiviga/direktiividega võimaldataks 

liikmesriikidele vajaduse korral piisavat paindlikkust ELi eeskirjade ülevõtmiseks oma 

kehtivasse äriühinguõigusse. Ühtlasi palub Euroopa Parlament komisjonil soodustada 



läbipaistvuse parandamist, toetades ning kontrollides riskifondide ja erakapitali 

investeerimisfondide haldurite ja nende tehingute osapoolte juba sisse seatud eneseregulatsiooni 

arengut, ning julgustada liikmesriike toetama neid jõupingutusi dialoogi ja heade tavade 

vahetamise abil. 

Võttes arvesse asjaolu, et puuduvad ühtsed avaldamisnõuded riiklikele investeerimisfondidele, 

tervitab Euroopa Parlament Rahvusvahelise Valuutafondi algatust luua töörühm, mis koostaks 

rahvusvahelise toimimisjuhise riiklike investeerimisfondide jaoks ja usub, et selline 

toimimisjuhis aitaks kergitada saladuskatet riiklike investeerimisfondide tegevuselt. Euroopa 

Parlament palub komisjonil selles protsessis osaleda. 

Riskifondid ja erakapitali investeerimisfondid  

Euroopa Parlament palub komisjonil esitada asjakohased õigusaktide ettepanekud, vaadates läbi 

ühenduse kehtiva õigustiku, mis mõjutab eri liiki investoreid ja vastaspooli, koos mõju 

hindamisega ning asjaomaste sektorite kaasamisega, et uurida võimalust eristada riskifonde, 

erakapitali investeerimisfonde ja teisi investoreid, ning kohandada eeskirju või kehtestada 

eeskirjad, mis näevad ette asjakohase ja olulise teabe selge avalikustamise ja õigeaegse 

edastamise, et hõlbustada kvaliteetset otsustamist ja läbipaistvat kommunikatsiooni investorite 

ja äriühingu juhtide, samuti investorite ja teiste osapoolte vahel. Kui ettepanekud on juba 

olemas, tuleks neid vastavalt ellu viia. Kutsub komisjoni üles uurima võimalusi nähtavuse ja 

ohtude mõistmise tõhustamiseks krediidivõimest eraldiseisvana. Tähelepanu tuleks pöörata 

küsimusele, kas lepingutes sisalduvad liigsed vastutust piiravad klauslid kahjustavad 

olemasolevaid ja tulevasi direktiive ja läbipaistvusmeetmeid. 

Uue õigusaktiga tuleks kohustada aktsionäre teavitama emitenti aktsiate omandamise või 

võõrandamise tulemusena oma häälõiguse osakaalust, juhul kui see osakaal jõuab teatava 

piirmäärani, ületab seda või langeb allapoole teatavat piirmäära, mis algab 3 %-st direktiivis 

2004/109/EÜ nimetatud 5 % asemel. Uue õigusaktiga tuleks ühtlasi kohustada riskifonde ja 

erakapitali investeerimisfonde, kui neid investorite kategooriaid saab teistest eristada, 

avalikustama ja selgitama – äriühingutele, kelle aktsiaid nad omandavad või omavad, 

jaeinvestoritele ja institutsionaalsetele investoritele, esmastele maakleritele ja 

järelevalveasutustele – oma üldist investeerimispoliitikat ja kaasnevaid riske. 

Need ettepanekud peaksid põhinema ühenduse kehtivate õigusaktide läbivaatamisel, mille 

käigus tuleks kindlaks määrata, kui suures ulatuses saab kohaldada läbipaistvuse eeskirju 

riskifondide ja erakapitali investeerimisfondide spetsiifilise olukorra suhtes. 

Eelmainitud õigusaktide ettepanekuid silmas pidades, peaks komisjon eelkõige: 

– uurima võimalust kehtestada alternatiivsete investeeringute suhtes kohaldatavad 

lepingutingimused, mis näevad ette riski üheseltmõistetava avalikustamise ja juhtimise, 

piirmäära ületamise korral võetavad meetmed, vara kinnihoidmise ajavahemike selge 

kirjelduse ning lepingu tühistamise või lõpetamise üksikasjalikud tingimused; 

– uurima rahapesu küsimust riskifondide ja erakapitali investeerimisfondide kontekstis; 

– uurima võimalusi ühtlustada eeskirju ning riskifondide ja – olenevalt olukorrast – 

erakapitali investeerimisfondidega seotud soovitusi aktsionäride tuvastamiseks ja 

registreerimiseks väljaspool teatavat suhet, samuti avalikustada nende strateegiaid ja 

plaane, pidades silmas, et teabe üleküllust tuleks vältida; 



– uurima vajadust ja viise, kuidas kohustada vahendajaid võimaldama esialgsetel 

aktsionäridel võtta aktiivselt osa hääletamisest aktsionäride üldkoosolekutel ning 

tagama, et volitatud haldajad järgivad nende hääletamiseeskirju, samuti tagama, et 

tuvastatud aktsionäride hääletamispõhimõtted on teatavaks tehtud; 

– kehtestama koos kõnealuse sektoriga heade tavade juhendi selle kohta, kuidas uuesti 

tasakaalustada kehtivat ettevõtete üldjuhtimise struktuuri, pidades silmas pikaajalise 

suunitluse kindlustamist ning finantsilistel ja muudel ajenditel lühiajaliste ülemääraste 

riskide võtmise ning vastutustundetu käitumise ärahoidmist; 

– kehtestama eeskirjad, mis näevad ette haldurite tasustamissüsteemide, sealhulgas 

aktsiaoptsioonide täieliku läbipaistvuse ametliku kinnitamise kaudu äriühingu 

aktsionäride üldkogu poolt. 

Riskifondid 

Euroopa Parlament palub komisjonil kehtestada eeskirjad, mis suurendavad riskifondide 

hääletamispoliitika läbipaistvust, võttes aluseks selle, et ühenduse eeskirjade sihtrühm peaksid 

olema fondihaldurid. Sellised eeskirjad võiksid sisaldada ka kogu ELi hõlmavat süsteemi 

aktsionäride tuvastamiseks. Kui ettepanekud on juba olemas, tuleks neid vastavalt ellu viia. 

Eelmainitud õigusakti ettepanekut / õigusakti ettepanekuid silmas pidades, peaks komisjon 

eelkõige: 

– uurima väärtpaberilaenude ning laenatud väärtpaberite üle hääletamise mõju, võttes 

arvesse häid reguleerimispõhimõtteid; 

– uurima, kas aruandekohustust tuleks kohaldada ka koostöölepete suhtes, mis on 

sõlmitud paljude aktsionäride vahel, ning optsioonilepingu teel hääleõiguse kaudse 

omandamise suhtes. 

Erakapitali investeerimisfondid 

Euroopa Parlament palub komisjonil kehtestada eeskirjad, mis keelavad investoritel „riisuda” 

äriühinguid (nn odav ülesostmine) ja seega kuritarvitada nende rahalist võimsust viisil, mis 

pikas perspektiivis üksnes kahjustab omandatud äriühingut, avaldamata mingit positiivset mõju 

äriühingu tulevikule ega tema töötajate, võlausaldajate ja äripartnerite huvidele. Lisaks peaks 

komisjon uurima ühiste eeskirjade koostamise võimalust, et tagada äriühingute kapitali 

püsimine. Ühtlasi palub Euroopa Parlament komisjonil uurida, kas liikmesriigid on seadnud 

sisse meetmed odava ülesostmise vastu võitlemiseks. 

Eelmainitud õigusakti ettepanekuga /õigusaktide ettepanekutega seoses peaks komisjon uurima 

võimalusi tegelemaks küsimustega, mis tõstatuvad siis, kui pangad laenavad omandajatele, 

sealhulgas erakapitali investeerimisfondidele, suuri rahasummasid ning loobuvad siis 

igasugusest vastutusest seoses sellega, mis eesmärgil seda raha kasutatakse või mis päritolu on 

raha, millega laen tagasi makstakse, pidades silmas, et need punktid jäävad kokkuvõttes 

võlgniku vastutuseks ja et kapitalinõuded võrreldavate riskide korral peavad olema ühesugused 

kogu finantssüsteemis. 



Euroopa Parlament palub komisjonil uurida, kas äriühingute ülemineku direktiivi1 on vaja 

kohandada finantsvõimendusega väljaostudega seotud eriolukorraga. 

 

                                                 
1  Nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiiv 2001/23/EÜ ettevõtjate, ettevõtete või nende osade 

üleminekul töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 82, 

22.3.2001, lk 16).  


