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ETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et läbipaistvuse suurendamisega ei ole võimalik leevendada investorite piisava 
tähelepanelikkuse puudumist;

2. tõdeb, et eesmärgistatud läbipaistvus on peamine vahend riskidega toimetulekuks: 
üldsusele on oluline teada eesmärke, investorid on huvitatud investeeringu laadi, väärtuse 
ja riskiga seonduvatest üksikasjadest ning inspektoreid huvitab täielik ülevaade 
positsioonidest ja strateegiatest, järgides sealjuures asjaomase teabe konfidentsiaalsuse 
nõuet; läbipaistvusel võivad olla nii negatiivsed tagajärjed, nagu „karjainstinkti” 
ilmnemine, kui konkurendid saavad teada investeerimisstrateegiatest, kui ka positiivsed 
tagajärjed, sealhulgas tegelikkusest halvemate stsenaariumide leviku vältimine;

3. peab börsiväliste toodete standardimist iseenesest vastuoluliseks: börsiväline 
arveldussüsteem on teoorias ahvatlev, kuid lisab kulutusi, ning kui seda ei tehta 
rahvusvaheliselt, võib süsteem kahjustada Euroopa konkurentsivõimet maailmaturul;

4. märgib, et riskihajutamisfondid ja erakapitali investeerimisfondid sattusid avaliku 
tähelepanu alla pärast kõrgel tasemel asetleidnud juhtumeid ning seoses tuntud 
äriühingute tegevusega; tõdeb, et nii riskihajutamisfondid kui ka erakapitali 
investeerimisfondid on kriitikale reageerinud iseregulatsiooni käsitlevate ettepanekutega, 
mis kätkevad põhimõtet „täida või põhjenda täitmata jätmist”; on seisukohal, et sellised 
juhised peavad olema piisavat aega kasutusel ja muutuma üldkasutavaks enne, kui on 
võimalik nende mõju hinnata; 

5. tunnistab, et ELis asutatud riskihajutamisfondide, nende fondide juhtide ja 
erakapitaliinvesteeringute ettevõtete suhtes kohaldatakse olemasolevaid õigusakte, eriti 
mis puudutab turu kuritarvitamist, ning kaudne regulatsioon kehtib nende suhtes tegevuses 
äripartneritega ja juhul, kui müüakse reguleeritud toodetega seotud investeeringuid; 
märgib, et aktsiate omamise suhtes kehtivad tavapärased avaldamisnõuded;

6. märgib, et täiendav, eelkõige sagedane aruandluskohustus võib avaldada survet näidata 
lühiajaliselt suuri kasumeid, kuid see ei taga pikaajalist stabiilsust.


