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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. παρατηρεί ότι η έλλειψη δέουσας επιμέλειας από τους επενδυτές δεν μπορεί να 
εξισορροπηθεί με μεγαλύτερη διαφάνεια·

2. δηλώνει ότι η σκόπιμη διαφάνεια αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διαχείριση του
κινδύνου: για το κοινό, σημασία έχει η ειλικρίνεια όσον αφορά τους στόχους, για τους
επενδυτές η λεπτομέρεια της φύσης, της εκτίμησης και του κινδύνου των επενδύσεων και
για τους επόπτες μια πλήρης άποψη των θέσεων και των στρατηγικών, με παράλληλη 
τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών· οι επιπτώσεις της διαφάνειας μπορεί να 
είναι αρνητικές, όπως στην περίπτωση του herding, όπου οι επενδυτικές στρατηγικές 
αποκαλύπτονται στους ανταγωνιστές, αλλά και θετικές, συμπεριλαμβανομένου του να 
μην γίνονται υποθέσεις για καταστάσεις χειρότερες από την πραγματικότητα·

3. εκτιμά ότι η τυποποίηση των εξωχρηματιστηριακών προϊόντων (OTC) αποτελεί σχήμα 
οξύμωρο: ένα σύστημα συμψηφισμού των OTC είναι ελκυστικό στη θεωρία αλλά θα 
αύξανε τις δαπάνες, γι’ αυτό και, εκτός και αν πραγματοποιηθεί σε διεθνή βάση, 
ενδέχεται να βλάψει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα σε μια παγκόσμια αγορά·

4. σημειώνει ότι το κοινό στράφηκε στα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και τα ιδιωτικά
μετοχικά κεφάλαια κατόπιν περιπτώσεων και δραστηριότητας με μεγάλη δημοσιότητα
που αφορούσαν γνωστές εταιρείες· αναγνωρίζει ότι τόσο τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου
όσο και τα ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια ανταπαντούν στις κριτικές μέσω προτάσεων 
αυτορρύθμισης που εμπεριέχουν την αρχή «συμμόρφωση ή εξήγηση»· εκτιμά ότι οι 
κώδικες αυτοί χρειάζονται αρκετό χρόνο προκειμένου να λειτουργήσουν, να διαδοθούν 
σε παγκόσμιο επίπεδο και να αναλυθούν οι επιδράσεις τους·

5. αναγνωρίζει ότι τα onshore αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου της ΕΕ, οι διαχειριστές
αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου και οι εταιρείες ιδιωτικών μετοχικών κεφαλαίων
υπόκεινται στην υφιστάμενη νομοθεσία, κυρίως εκείνη που αφορά την κατάχρηση της 
αγοράς, και ότι υπόκεινται σε έμμεση ρύθμιση μέσω αντισυμβαλλόμενων και όταν 
πωλούνται σχετικές επενδύσεις σε ρυθμιζόμενα προϊόντα· σημειώνει ότι τα μετοχικά 
μερίδια υπόκεινται στις συνήθεις απαιτήσεις δημοσιοποίησης·

6. επιβεβαιώνει ότι απαιτήσεις πρόσθετων και κυρίως συχνών υποβολών εκθέσεων μπορεί
να ασκήσουν πίεση για βραχυπρόθεσμες αποδόσεις αντί για μακροχρόνια σταθερότητα.


