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PASIŪLYMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pastebi, kad reikiamo investuotojų kruopštumo nebuvimo negalima kompensuoti didesniu 
skaidrumu; 

2. teigia, kad tikslingas skaidrumas yra svarbiausia rizikos valdymo priemonė: plačiajai 
visuomenei svarbus atvirumas, susijęs su tikslais, investuotojams – informacija, susijusi su  
investicijų pobūdžiu, vertinimu ir rizikingumu, o kontrolieriams –  visas pozicijų ir 
strategijų vaizdas, tuo pat metu išlaikant tos informacijos konfidencialumą; skaidrumo 
poveikis gali būti neigiamas, pvz., konkurentų susitarimai, kai atskleidžiamos investicijų 
strategijos, ir teigiamas, įskaitant pernelyg pesimistiškų hipotetinių scenarijų prevenciją; 

3. mano, kad nebiržiniu (angl. OTC) produktų standartizacija yra prieštaringa šiais 
požiūriais: nebiržinių produktų kliringo sistema patraukli teoriškai, bet ją taikant padidėtų 
savikaina, taigi, kol ji neįdiegta tarptautiniu mastu, ji galėtų pakenkti Europos 
konkurencingumui pasaulinėje rinkoje;

4. pažymi, kad visuomenės dėmesį patraukė rizikos draudimo fondai ir privatus akcinis 
kapitalas po to, kai buvo pagarsinti atvejai ir įvykiai, susiję su gerai žinomomis 
bendrovėmis; pripažįsta, kad ir rizikos draudimo fondai, ir privatus akcinis kapitalas 
reaguoja į kritiką, pasitelkdami savireguliacijos pasiūlymus, apimančius vadinamąjį 
atitikties arba paaiškinimo principą; mano, kad šio pobūdžio principams turi būti suteikta 
pakankamai laiko, kad jie pradėtų veikti, paplistų pasaulyje ir kad būtų galima analizuoti 
jų poveikį; 

5. pripažįsta, kad ES reguliacijos sferai (angl. onshore) priklausantys rizikos draudimo 
fondai, rizikos draudimo fondų valdytojai ir privataus kapitalo akcijų bendrovės pavaldūs 
esamiems įstatymams, ypač susijusiems su piktnaudžiavimu rinka, ir kad netiesioginis 
valdymas jiems taikomas pasitelkus sandorio šalis, taip pat kai su reguliuojamu produktu 
susiję investicijos parduodamos; atkreipia dėmesį į tai, kad kontroliniams akcijų paketams 
taikomi įprastiniai atskleidimo reikalavimai;

6. tvirtina, kad papildomi, reikalavimai atsiskaityti, ypač atsiskaityti dažnai, gali sudaryti 
sunkumų trumpalaikiam pelnui, o ne prisidėti prie ilgalaikio stabilumo.


