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WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Prawnej, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zauważa, że brakowi należytej staranności ze strony inwestorów nie można 
przeciwdziałać za pomocą zwiększenia przejrzystości;

2. stwierdza, że pierwszorzędnym narzędziem zarządzania ryzykiem jest celowa 
przejrzystość: dla ogółu społeczeństwa jest istotna otwartość dotycząca celów, dla 
inwestorów — szczegółowe informacje o charakterze, wycenie i ryzykowności inwestycji, 
dla organów nadzoru zaś — pełny ogląd stanowisk i strategii przy jednoczesnym 
poszanowaniu poufności tych informacji; przejrzystość może mieć skutki negatywne, na 
przykład w postaci porozumień między konkurentami w przypadku ujawnienia strategii 
inwestycyjnych, i pozytywne, w tym zapobieganie przyjmowaniu zbyt pesymistycznych 
scenariuszy;

3. uważa, że normalizacja produktów sprzedawanych w wolnym obrocie to sprzeczność 
sama w sobie: system rozliczania produktów sprzedawanych w wolnym obrocie (ang. 
OTC clearing system) jest teoretycznie atrakcyjny, jego wprowadzenie spowodowałoby 
jednak wzrost kosztów, zatem jeżeli nie przeprowadziło by się go na skalę 
międzynarodową, mogłoby zagrozić europejskiej konkurencyjności na rynku światowym; 

4. zauważa, że w związku z nagłośnieniem pewnych przypadków i zdarzeń w kontekście 
znanych przedsiębiorstw zwrócono uwagę społeczeństwa na fundusze zabezpieczające 
i niepubliczne rynki kapitałowe; przyznaje, że zarówno fundusze zabezpieczające, jak 
i niepubliczne rynki kapitałowe odpowiadają na krytykę poprzez propozycje 
samoregulowania obejmujące zasadę „zastosuj się lub wyjaśnij”; uważa, że tego rodzaju 
zasady wymagają odpowiedniego czasu, by zaczęły sprawnie działać i rozpowszechniać 
się na skalę światową oraz by możliwa była analiza ich skutków;

5. przyznaje, że lokalne (ang. onshore) fundusze zabezpieczające UE, zarządzający 
funduszami zabezpieczającymi i przedsiębiorstwa inwestujące na niepublicznych rynkach 
kapitałowych podlegają istniejącemu prawodawstwu, zwłaszcza w odniesieniu do 
nadużyć rynkowych, i że pośrednie metody regulacji mają do nich zastosowanie za 
pośrednictwem kontrahentów oraz w momencie sprzedaży powiązanych z nimi inwestycji 
w produkty regulowane; zauważa, że do pakietów kontrolnych akcji zastosowanie mają 
zwyczajowe wymogi jawności;

6. twierdzi, że wymogi w zakresie dodatkowej, a zwłaszcza częstej, sprawozdawczości mogą 
powodować presję na zyski krótkoterminowe zamiast przyczyniać się do długoterminowej 
stabilności.
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