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SUGGESTIES

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. stelt vast dat het nalaten van due diligence door beleggers niet kan worden opgelost door 
meer transparantie;

2. stelt dat doelgerichte transparantie een uitstekend hulpmiddel voor risicobeheer is: voor 
het grote publiek is openheid over doelstellingen belangrijk, voor beleggers zijn de 
bijzonderheden van de aard, de waarde en het risico van beleggingen dat en voor
toezichthouders een volledig overzicht van de posities en strategieën, waarbij de 
vertrouwelijkheid van die informatie in acht moet worden genomen; de effecten van
transparantie kunnen negatief zijn, bijvoorbeeld kuddegedrag als beleggingsstrategieën 
bekend worden gemaakt aan concurrenten, en positief, zoals het voorkomen van de
aanname van scenario’s die negatiever zijn dan de werkelijkheid;

3. is van mening dat standaardisering van de over-the-counter (OTC)-producten een 
contradictio in terminis is: een OTC-clearingsysteem is in theorie aantrekkelijk, maar zou 
extra kosten met zich meebrengen, dus tenzij het op internationale basis wordt toegepast,
zou het het concurrentievermogen van Europa in een wereldwijde markt kunnen schaden;

4. merkt op dat hedgefondsen en private equity de aandacht van het publiek hebben 
getrokken na opvallende zaken en activiteiten in de context van bekende bedrijven; erkent 
dat zowel hedgefondsen als private equity op de kritiek reageren door middel van
voorstellen voor zelfregulering waarin het beginsel 'comply or explain' wordt gehanteerd; 
is van mening dat deze codes voldoende tijd moeten krijgen om te functioneren, 
wereldwijd verspreid te raken en te worden geanalyseerd op effectiviteit; 

5. erkent dat hedgefondsen, hedgefondsbeheerders en private equity-maatschappijen binnen 
de EU gebonden zijn aan de bestaande wetgeving, met name als het gaat om
marktmisbruik, en dat indirecte regelgeving op hen van toepassing is via tegenpartijen en 
als gerelateerde beleggingen in gereguleerde producten worden verkocht; merkt op dat
aandelenbezittingen gebonden zijn aan de gebruikelijke vereisten van openbaarmaking;

6. verklaart dat aanvullende, vooral frequente, verslagleggingseisen eerder de opbrengsten 
op de korte termijn onder druk zullen zetten dan dat ze de stabiliteit op de lange termijn
ten goede komen.


