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FORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bemærker, at manglende rettidig omhu hos investorerne ikke kan modvirkes af øget 
gennemsigtighed;

2. fremfører, at målrettet gennemsigtighed er et vigtigt redskab i forbindelse med 
risikostyring: for den brede offentlighed er åbenhed omkring målene vigtigt, for 
investorerne er det de nærmere detaljer vedrørende investeringernes art, vurdering og 
risiko, der er vigtige, og for tilsynsmyndighederne er det vigtigt med et fuldt overblik over 
positioner og strategier under hensyntagen til sådanne oplysningers fortrolige karakter; 
gennemsigtighed kan have negative indvirkninger i form af såkaldt "flokadfærd", når 
investeringsstrategier afdækkes for konkurrenter, og positive indvirkninger, når bl.a. 
antagelser om, at en situation er værre, end den reelt er, undgås;

3. mener, at standardisering af OTC-produkter (unoterede værdipapirer) er en 
selvmodsigelse, eftersom et OTC-clearingsystem i teorien er attraktivt, men ville øge 
omkostningerne og dermed kunne skade den europæiske konkurrenceevne på det globale 
marked, medmindre det indføres internationalt;

4. bemærker, at offentlighedens opmærksomhed blev henledt på hedgefonde og private 
equity-fonde efter højt profilerede sager og aktiviteter med forbindelse til velkendte 
virksomheder; anerkender, at såvel hedgefonde som private equity-fonde tager kritikken 
til efterretning ved at foreslå selvregulerende kodekser, der bl.a. omfatter et princip om at 
"følge eller forklare"; mener, at disse kodekser skal have tilstrækkelig tid til at blive 
indarbejdet og sprede sig globalt, inden deres virkning analyseres;

5. anerkender, at hedgefonde med hjemsted EU, hedgefondforvaltere og private equity-
selskaber er underkastet gældende lovgivning, bl.a. vedrørende markedsmisbrug, og at 
indirekte lovgivning finder anvendelser for dem via modparter, og når der sælges 
investeringer med relation til regulerede produkter; bemærker, at aktieporteføljer er 
underkastet de almindelige oplysningskrav;

6. hævder, at yderligere, særligt hyppige, rapporteringskrav kan medføre et pres for 
kortsigtede gevinster snarere end langsigtet stabilitet.


