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IEROSINĀJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju savā 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. konstatē, ka lielāka pārredzamība nevar novērst ieguldītāju pienācīgas rīcības trūkumu;

2. konstatē, ka mērķtiecīga pārredzamība ir riska pārvaldības galvenais instruments –
sabiedrībai kopumā svarīga ir atklātība par mērķiem, ieguldītājiem svarīga ir informācija 
par ieguldījumu raksturu, novērtējumu un risku, uzraudzības iestādēm svarīgs ir pilnīgs 
pozīciju un stratēģiju redzējums, tajā pašā laikā ievērojot šādas informācijas 
konfidencialitāti. Pārredzamības ietekme var būt negatīva, piemēram, pūļa instinkts 
gadījumos, kad ieguldījumu stratēģija tiek atklāta konkurentiem, un pozitīva, piemēram, 
tad, kad tiek novērsti pieņēmumi, ka situācija ir sliktāka, nekā tā patiesībā ir;

3. uzskata, ka ārpusbiržas (OTC) produktu standartizēšana ir pretruna nosacījumos: 
ārpusbiržas mijieskaita sistēma teorētiski ir pievilcīga, taču tā palielinās izmaksas, tāpēc, 
ja vien to neīstenos starptautiski, tā var iedragāt Eiropas konkurētspēju globālajā tirgū;

4. atzīmē, ka sabiedrības uzmanība drošības fondiem un privātkapitālam tika pievērsta pēc 
īpaši nozīmīgām lietām un darbības saistībā ar plaši pazīstamiem uzņēmumiem; atzīst, ka 
gan drošības fondi, gan privātkapitāls uz kritiku reaģē ar pašregulējošiem priekšlikumiem, 
kuros ir ietverts princips „ievēro vai paskaidro”; uzskata, ka ir jāpaiet pietiekami ilgam
laikam, lai šie noteikumi sāktu darboties, izplatītos globālā līmenī un to ietekmi varētu 
analizēt; 

5. atzīst, ka ES pastāvošajiem drošības fondiem, drošības fondu vadītājiem un privātkapitāla 
uzņēmumiem ir piemērojami pašreizējie tiesību akti, sevišķi attiecībā uz ļaunprātīgu tirgus 
izmantošanu, un ka netiešs regulējums uz tiem attiecas caur darījumu pusēm un 
gadījumos, kad attiecīgie ieguldījumi reglamentētos produktos tiek pārdoti; atzīmē, ka uz
dalību akciju kapitālā attiecas parastās informācijas atklāšanas prasības;

6. apgalvo, ka prasības par papildu, it īpaši regulāru ziņošanu var radīt spiedienu uz 
īstermiņa rezultātiem, nevis ilgtermiņa stabilitāti.


