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SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice şi monetare recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie care urmează 
a fi adoptată: 

1. constată că, dacă investitorii nu acţionează cu toată diligenţa, acest lucru nu poate fi 
compensat printr-o mai mare transparenţă;

2. afirmă că transparenţa orientată spre un anumit scop este un instrument de primă 
importanţă pentru gestionarea riscului: pentru publicul larg, importantă este deschiderea în 
ceea ce priveşte obiectivele, pentru investitori, detaliile privind natura, valoarea şi riscul 
investiţiilor, iar pentru autorităţile de supraveghere, imaginea de ansamblu asupra 
poziţiilor şi strategiilor, respectând în acelaşi timp confidenţialitatea informaţiilor 
respective; efectele transparenţei pot fi negative, precum comportamentul gregar acolo 
unde strategiile de investiţie sunt dezvăluite concurenţei, dar şi pozitive, cum ar fi, printre 
altele, prevenirea instaurării unor scenarii alarmiste;

3. consideră că standardizarea produselor negociate în afara pie�elor reglementate (over-
the-counter) este o contradicţie în termeni: un sistem de compensare OTC (over-the-
counter) este atractiv în teorie, însă ar duce la creşterea costurilor, drept pentru care, dacă
nu este realizat la nivel internaţional, acesta ar putea dăuna competitivităţii europene în 
cadrul pieţei globale;

4. constată că atenţia publică a fost atrasă de fondurile speculative şi de fondurile de capital 
privat, ca urmare a cazurilor şi activităţilor de prim plan în contextul unor companii 
renumite; recunoaşte că atât fondurile speculative, cât şi fondurile de capital privat
răspund criticilor prin propuneri de autoreglementare care încorporează principiul 
„comply or explain” (conformitate sau explicare); consideră că acestor coduri trebuie să li 
se acorde suficient timp pentru a deveni operaţionale, pentru a se răspândi la nivel 
mondial şi pentru ca efectele lor să fie analizate;

5. recunoaşte că fondurile speculative interne ale UE, gestionarii fondurilor speculative şi 
societăţile de capital privat sunt supuse legislaţiei existente, mai ales în ceea ce priveşte 
abuzul de piaţă, şi că reglementările indirecte li se aplică acestora prin intermediul 
contrapartidelor şi atunci când sunt vândute investiţiile conexe în produse reglementate; 
observă că participa�iile de ac�iuni sunt supuse cerinţelor uzuale de declarare;

6. afirmă că cerinţele de raportare suplimentare şi foarte frecvente pot genera mai curând 
presiuni pentru obţinerea de profituri pe termen scurt decât stabilitate pe termen lung.


