
PA\707543PT.doc PE402.527v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 










 2009

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

2007/2239(INI)

11.2.2008

PROJECTO DE PARECER
da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

dirigido à Comissão dos Assuntos Jurídicos

sobre a transparência dos investidores institucionais
(2007/2239(INI))

Relatora de parecer: Sharon Bowles

(*) Processo de comissões associadas - Art.º 47º do Regimento 



PE402.527v01-00 2/3 PA\707543PT.doc

PT

PA_NonLeg



PA\707543PT.doc 3/3 PE402.527v01-00

PT

SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão dos Assuntos 
Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Salienta que a ausência de diligência suficiente por parte dos investidores não pode ser 
compensada por uma maior transparência;

2. Considera que a transparência direccionada constitui um instrumento de primeira ordem 
na gestão de riscos: para o público em geral, é importante a abertura em matéria de 
objectivos, para os investidores, são os detalhes da natureza, apreciação e risco dos 
investimentos que são importantes e, para os supervisores, o que conta é uma percepção 
completa das posições e das estratégias, preservando entretanto a confidencialidade das 
informações em questão; as repercussões da transparência podem ser negativas como, por 
exemplo, a dissimulação quando são reveladas estratégias de investimento aos 
concorrentes, e positivas, incluindo a prevenção de cenários pessimistas;   

3. Considera que a normalização de produtos OTC (negociados fora da bolsa) constitui uma 
contradição nos termos: em teoria, um sistema de compensação OTC é atractivo, mas 
aumentaria os custos de tal forma que, a menos que fosse instaurado a nível internacional, 
poderia ser prejudicial para a competitividade europeia num grande mercado global;

4. Nota que a atenção pública se concentrou sobre os fundos de cobertura de riscos (hedge) e 
a tomada de participações privadas na sequência de casos notórios e actividades de 
primeiro plano no contexto de sociedades bastante conhecidas; reconhece que ambos os 
instrumentos financeiros referidos reagem às críticas propondo a auto-regulação, 
incluindo o princípio de "respeitar ou explicar" a acção; considera que deve ser dado a 
estes códigos tempo suficiente para se tornarem operacionais e se difundirem, assim como 
para poderem ser analisados em termos de repercussões; 

5. Considera que os fundos de cobertura de riscos onshore, os gestores de fundos de 
cobertura de riscos e as sociedades de participações privadas na UE estão sujeitos à 
legislação em vigor, nomeadamente no que diz respeito ao abuso de mercado, e que a 
regulação indirecta lhes é aplicável através da contraparte e quando os respectivos 
investimentos em produtos regulados são vendidos; salienta que a detenção de acções está 
sujeita aos requisitos de comunicação habituais; 

6. Considera que a existência de requisitos de informação adicionais e particularmente 
frequentes pode induzir mais a pressão sobre o retorno a curto prazo que a estabilidade a 
longo prazo.
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