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POBUDE

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da boljša preglednost ne more nevtralizirati pomanjkanja ustreznega 
prizadevanja vlagateljev;

2. navaja, da je namenska preglednost glavno orodje za obvladovanje tveganj: za splošno 
javnost je pomembna preglednost ciljev, za vlagatelje so pomembne podrobne informacije 
glede značilnosti, ocene in tveganosti vlaganj, za nadzorne organe pa celovit pregled 
stališč in strategij, ob upoštevanju zaupnosti teh informacij; vplivi preglednosti so lahko 
negativni, kot je čredno vedenje v primeru razkritja naložbenih strategij konkurenčnim 
vlagateljem, in pozitivni, vključno s preprečevanjem predvidevanj, da je stanje slabše, kot 
dejansko je;

3. meni, da je standardizacija proizvodov, s katerimi se trguje na prostem trgu (angl. over-
the-counter (OTC)), sama po sebi protislovna: klirinški sistem v okviru trga OTC je 
teoretično privlačen, vendar bi povišal stroške, zato ga je treba izvajati na mednarodni 
podlagi, ker lahko sicer ogrozi konkurenčnost Evrope na svetovnem trgu;

4. ugotavlja, da se je pozornost javnosti zaradi odmevnih sodnih primerov in delovanja v 
okviru znanih podjetij usmerila k skladom za zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe in 
zasebnemu kapitalu; priznava, da se skladi za zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe in 
zasebni kapital odzivajo na kritike s predlogi o samoregulaciji, ki vključujejo načelo 
„upoštevaj ali pojasni“; meni, da je treba zagotoviti dovolj časa za izvajanje teh kodeksov, 
njihovo razširjanje po svetu in analizo njihovih učinkov; 

5. priznava, da za sklade za zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe, ki ne uživajo ugodnejše 
davčne obravnave in so namenjeni zlasti domačim vlagateljem („onshore“ skladi), 
upravljavce skladov za zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe in zasebna kapitalska 
podjetja veljata obstoječa zakonodaja, zlasti zakonodaja na področju zlorab trga, ter 
posredno zakonodaja prek nasprotnih strank in v primeru prodaje povezanih naložb v 
regulirane proizvode; ugotavlja, da za imetniške delnice veljajo običajne zahteve po 
razkritju;

6. vztraja, da lahko dodatne, zlasti pogoste zahteve za poročanje ustvarjajo pritisk za 
doseganje kratkoročnih dobičkov namesto dolgoročne stabilnosti.


