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JAVASLATOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. megjegyzi, hogy a befektetők kellő gondosságának hiánya nem ellensúlyozható nagyobb 
átláthatósággal;

2. kijelenti, hogy a céltudatos átláthatóság kitűnő eszköz a kockázatok kezelésére: a lakosság 
számára a célokkal kapcsolatos nyitottság fontos, a befektetők számára a befektetések 
jellegének, értékelésének és kockázatának részletei, míg a felügyelőknek a pozíciók és 
stratégiák teljes áttekintése, tiszteletben tartva az információk bizalmas jellegét; az 
átláthatóság hatása lehet negatív, mint például a befektetési stratégiák versenytársak előtti 
feltárásakor tapasztalható a nyájszellem esetében; de lehet pozitív is, például a 
valóságosnál rosszabb forgatókönyvek feltételezésének elkerülése tekintetében;

3. úgy véli, hogy a tőzsdén kívüli (OTC) termékek standardizálása ellentmondásos: vonzó 
ugyan egy OTC klíring rendszer elmélete, de valójában növelné a költségeket, ezért ha 
nem nemzetközi alapon végzik, akkor hátrányosan érintené az európai versenyképességet 
a globális piacon;

4. megjegyzi, hogy nagy figyelmet keltettek a fedezeti alapok és magántőkealapok ismert 
cégekkel kapcsolatos jelentősebb esetek és tevékenységek kapcsán; elismeri, hogy mind a 
fedezeti alapok, mind a magántőkealapok önszabályozási javaslatokkal válaszolnak a 
kritikákra, amelyek a „tartsd be vagy indokold meg” elvén működnek; úgy véli, hogy időt 
kell hagyni arra, hogy ezek a szabályok működjenek, globális szinten elterjedjenek és 
hatásukat elemezni lehessen; 

5. elismeri, hogy az EU „onshore” fedezeti alapjai, fedezeti alapkezelői és magántőkealap
cégei a jelenlegi szabályozás alanyai, különösen a piaci visszaélésre vonatkozóan, 
valamint hogy közvetett szabályozás is vonatkozik rájuk a partnereiken keresztül, illetve 
amikor a szabályozott termékekbe történő befektetéseket értékesítenek; megjegyzi, hogy a 
részvénytársaságokra a szokásos közzétételi szabályok vonatkoznak;

6. megerősíti, hogy a további – különösen a gyakori – jelentéstételi kötelezettségek inkább 
jelentenek nyomást a rövid távú megtérüléssel kapcsolatban, mint hosszú távú stabilitást.


