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FÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar att mer öppenhet inte kan uppväga bristande 
förhandskontroll från investerarnas sida.

2. Europaparlamentet anser att målinriktad öppenhet är ett av de viktigaste verktygen för 
riskhantering. För allmänheten är öppenhet om mål viktigt. För investerare är det viktigt 
att informationen om investeringars beskaffenhet, värde och riskmoment är så detaljerad 
som möjligt. För tillsynsmyndigheter är det viktigt med en fullständig insyn i positioner 
och strategier (samtidigt som informationens konfidentialitet respekteras). Öppenhet kan 
få både negativa följder, exempelvis flockbeteende om konkurrenter får insyn i 
investeringsstrategier, och positiva följder, genom att exempelvis förhindra att situationer 
bedöms som värre än de egentligen är.

3. Europaparlamentet anser att standardisering av ”over-the-counter”-instrument 
(OTC-instrument) är en självmotsägelse. Ett avvecklingssystem för OTC-instrument är 
tilltalande i teorin men skulle innebära ökade kostnader och därmed riskera att skada EU:s
konkurrenskraft på världsmarknaden, såvida systemet inte byggs upp på internationell 
basis.

4. Europaparlamentet konstaterar att hedgefonder och investmentbolag ådragit sig allmänt 
intresse efter flera omskrivna affärer och engagemang i välkända bolag. 
Europaparlamentet noterar att hedgefonder och investmentbolag har reagerat på kritiken 
genom att lägga fram förslag till självregleringar som bland annat bygger på principen 
”följ eller förklara”. Dessa regelsystem måste få tid att verka och spridas globalt och deras 
effekter behöver utvärderas.

5. Europaparlamentet konstaterar att hedgefonder inom EU, hedgefondförvaltare och 
investmentbolag omfattas av befintlig lagstiftning, framför allt om marknadsmissbruk. De 
omfattas även av indirekta regleringar, dels via motparterna och dels då likartade 
investeringar i reglerade instrument avyttras. För deras aktieinnehav gäller sedvanlig 
redovisningsskyldighet. 

6. Europaparlamentet anser att nya redovisningskrav, särskilt i fråga om mer frekvent
redovisning, kan leda till ökade kortsiktiga avkastningskrav snarare än långsiktig 
stabilitet.
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