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NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. konštatuje, že chýbajúcu dôkladnú analýzu zo strany investorov nemožno vyvažovať 
väčšou transparentnosťou;

2. vyhlasuje, že účelová transparentnosť je hlavným nástrojom riadenia rizík: pre širokú 
verejnosť je dôležitá otvorenosť o cieľoch, pre investorov je to podrobný charakter, 
ohodnotenie a riziko investícií, a pre dozorných úradníkov celkový prehľad pozícií 
a stratégií, pričom sa zároveň bude rešpektovať dôverný charakter takýchto informácií; 
následky transparentnosti môžu byť negatívne, ako napríklad „stádový efekt“, kedy sú 
investičné stratégie odhalené konkurencii, a pozitívne, ako je napríklad zamedzenie
predpokladu scenárov negatívne skresľujúcich realitu;

3. domnieva sa, že pojem štandardizácia produktov obchodovania mimo hlavnej burzy 
(OTC) si protirečí vzhľadom na tieto skutočnosti: mimoburzový zúčtovací systém je 
teoreticky atraktívny, ale viedol by k zvýšeniu nákladov, takže pokiaľ sa nerealizuje na 
medzinárodnej úrovni, mohol by negatívne ovplyvniť európsku konkurencieschopnosť na 
svetovom trhu;

4. pripomína, že zaisťovacie fondy a súkromný kapitál sa dostali do centra verejného záujmu 
v spojitosti s významnými prípadmi a činnosťou známych spoločností; poukazuje na to, že 
zaisťovacie fondy aj súkromný kapitál reagujú na kritiku návrhmi na sebareguláciu 
založenými na princípe „dodržuj alebo vysvetli“; domnieva sa, že musí byť vyhradený 
dostatočný čas na to, aby sa tieto predpisy mohli vhodne uplatňovať, globálne rozširovať 
a analyzovať z hľadiska účinkov; 

5. uznáva, že onshore zaisťovacie fondy EÚ, správcovia zaisťovacích fondov a súkromné 
investičné spoločnosti podliehajú súčasným právnym predpisom, najmä čo sa týka 
zneužívania trhu, a že sa na nich vzťahuje nepriama regulácia prostredníctvom zmluvných 
strán a pri predaji súvisiacich investícií v oblasti regulovaných produktov; poznamenáva, 
že akciové podiely podliehajú bežným požiadavkám na zverejňovanie;

6. zdôrazňuje, že požiadavky na dodatočné a príliš časté zverejňovanie môže skôr viesť 
k tlaku na dosiahnutie krátkodobých ziskov ako k dlhodobej stabilite.


