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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по правни 
въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. отбелязва, че липсата на грижа на добър стопанин (due diligence) от страна на 
инвеститорите не може да се преодолее с по-голяма прозрачност;

2. заявява, че целенасочената прозрачност е основно средство за управление на риска: 
за широката общественост е важна откритостта по отношение на целите, за 
инвеститорите - точното определяне на естеството, оценката и риска от 
инвестициите, а за надзорните органи - цялостният поглед върху становищата и 
стратегиите, като същевременно се запазва поверителният характер на тази 
информация; последиците от прозрачността могат да бъдат отрицателни, като напр. 
стаден инстинкт (herding), при разкриване на инвестиционните стратегии на 
конкурентите, и положителни, включително предотвратяване на ситуации, при 
които се възприемат песимистични хипотези;

3. счита, че стандартизацията на извънборсовите продукти (over-the-counter) е 
противоречие сама по себе си: клиринговата система за извънборсови продукти 
(OTC clearing system) е привлекателна на теория, но ще увеличи разходите, така че, 
освен ако не се приложи на международно равнище, би могла да навреди на 
европейската конкурентоспособност на световния пазар;

4. отбелязва, че вниманието на обществеността беше насочено към хедж-фондовете и 
частния капитал след получилите широк отзвук случаи и дейности в рамките на 
известни дружества; признава, че хедж-фондовете и частният капитал отговарят на 
критиките посредством предложения за саморегулиране, които включват принципа 
за даване на обяснения в случай на несъгласие ('comply or explain'); счита, че трябва 
да се предостави достатъчно време, за да могат тези кодекси да започнат да 
действат, да бъдат разпространени в световен мащаб и да се анализират 
последиците от тях; 

5. признава, че местните (onshore) хедж-фондове в ЕС, управителите на хедж-фондове 
и фирмите за частен капитал подлежат на съществуващото законодателство, по-
специално по отношение на пазарната злоупотреба, както и че непрякото 
регулиране се прилага спрямо тях посредством контрагенти и при продажба на 
свързани инвестиции в регулирани продукти; отбелязва, че акционерните дружества 
подлежат на обичайните изисквания за оповестяване на информация;

6. изтъква, че допълнителните и особено честите изисквания за отчитане могат да 
окажат натиск в полза на краткосрочна рентабилност вместо дългосрочна 
стабилност;


