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NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. připomíná, že nedostatečné provádění komplexní kontroly ze strany investorů nemůže být 
vyváženo větší transparentností;

2. uvádí, že základním nástrojem pro řízení rizik je cílená transparentnost: pro širokou 
veřejnost je důležitá otevřenost, pokud jde o cíle, investoři potřebují znát podrobnosti 
týkající se povahy, hodnocení a rizika investic a orgány dohledu pak potřebují být 
informovány o celé škále postojů a strategií při zachování důvěrnosti těchto informací; 
účinky transparentnosti mohou být negativní, například když dojde ke „stádnímu chování“ 
v důsledku vyzrazení investičních strategií konkurentům, ale i pozitivní, například tím, že 
se předejde tomu, aby investoři uvěřili katastrofičtějším scénářům, než které odpovídají 
skutečnosti; 

3. domnívá se, že standardizace mimoburzovních produktů (OTC) je protimluv, neboť 
clearingový systém OTC je teoreticky atraktivní, ale zvýšil by náklady, takže pokud by 
nebyl prováděn na mezinárodním základě, mohl by poškodit konkurenceschopnost 
Evropy na globálním trhu;

4. připomíná, že pozornost veřejnosti upoutaly zajišťovací fondy a soukromý kapitál 
v souvislosti s několika významnými případy a činností v rámci dobře známých 
společností;  uznává, že jak zajišťovací fondy tak soukromý kapitál reagují na kritiku 
návrhy na samoregulaci, které zahrnují zásadu „dodržuj nebo vysvětli“; domnívá se, že je 
třeba poskytnout dostatek času, aby se tyto předpisy vyzkoušely, globálně rozšířily a aby 
mohly být analyzovány jejich účinky;  

5. uznává, že onshore zajišťovací fondy, manažeři zajišťovacích fondů a společnosti 
spravující soukromý kapitál podléhají platným právním předpisům zejména v oblasti 
zneužívání trhu a že se na ně vztahuje nepřímá regulace prostřednictvím smluvních stran a 
v případě prodeje souvisejících investic jako součásti regulovaných produktů; připomíná, 
že majetkové podíly podléhají obvyklým požadavkům na zveřejňování;

6. trvá na tom, že dodatečné požadavky – zejména na časté zveřejňování – mohou vytvářet 
poptávku po krátkodobých výnosech spíše než po dlouhodobé stabilitě.
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