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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών 
Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. εκτιμώντας ότι τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και τα ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια 
διαδραματίζουν σημαντικό θετικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία, αυξάνοντας την 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και συμβάλλοντας στη δημιουργία θέσεων εργασίας,

B. εκτιμώντας ότι τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και τα ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια
διαθέτουν πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά και δεν υπάρχει σαφής ορισμός για κανένα 
από τα δύο· εκτιμώντας ότι δεν μπορούν αντίστοιχα να θεωρηθούν ενιαία κατηγορία σε 
σχέση με τις κανονιστικές ρυθμίσεις που αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα,

Γ. εκτιμώντας ότι οι κανονιστικές ρυθμίσεις που βασίζονται σε αρχές αποτελούν κατάλληλη
προσέγγιση για τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών, διότι μπορούν να
συμβαδίσουν καλύτερα με τις εξελίξεις στην αγορά από ό,τι οι κανονιστικές ρυθμίσεις 
που βασίζονται σε συγκεκριμένα προϊόντα,

Δ. εκτιμώντας ότι, παρόλο που η διαφάνεια είναι ζωτικής σημασίας για μια λειτουργική
αγορά, πρέπει να έχει συγκεκριμένο σκοπό σε σχέση με την ομάδα-στόχο· εκτιμώντας ότι
η διαφάνεια που δεν έχει συγκεκριμένο σκοπό θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη
σταθερότητα της αγοράς, υπό τη μορφή επενδυτών που κινούνται αγεληδόν και
ληστρικού εμπορίου, και κινδυνεύει να καταστρέψει ολόκληρο το εναλλακτικό 
επενδυτικό επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο βασίζεται σε καινοτόμες στρατηγικές
εμπορίας,

E. εκτιμώντας ότι οι υφιστάμενες διαφορές στους ορισμούς για την ιδιωτική τοποθέτηση στα
κράτη μέλη αποτελούν εμπόδιο για την εσωτερική αγορά και δημιουργούν κίνητρο για τη 
διαρροή προϊόντων υψηλού κινδύνου στη λιανική αγορά,

1. σημειώνει ότι υπάρχει σώμα κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές
αγορές που άμεσα ή έμμεσα ισχύει για τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και τα ιδιωτικά
μετοχικά κεφάλαια· τονίζει ότι η εν λόγω νομοθεσία, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, είναι
σχετικά πρόσφατη και συνεπώς δεν μπορεί ακόμη να αξιολογηθεί ο πλήρης αντίκτυπός 
της· κατά συνέπεια, καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίσουν τη συνεπή 
υλοποίηση και εφαρμογή της·

2. σημειώνει ότι, εκτός από την υφιστάμενη νομοθεσία, οι βιομηχανίες των αμοιβαίων
κεφαλαίων κινδύνου και των ιδιωτικών μετοχικών κεφαλαίων έχουν δημιουργήσει τα
δικά τους εθελοντικά πρότυπα βέλτιστης πρακτικής· στηρίζει αυτές τις πρωτοβουλίες και
πιστεύει ότι για τη ρύθμιση των δύο αυτών τομέων είναι κατάλληλη η προσέγγιση με
πράξεις μη δεσμευτικού χαρακτήρα, διότι τα πρότυπα που θέτει σε εφαρμογή η
βιομηχανία μπορούν να συμβαδίσουν καλύτερα με τις εξελίξεις στην αγορά, σε σύγκριση
με αυστηρές κανονιστικές ρυθμίσεις, και είναι πιο πιθανό να επιβάλουν έναν ορισμένο
έλεγχο σε συνολικό επίπεδο από ό,τι η κοινοτική νομοθεσία, ιδίως σε off-shore
παράγοντες της αγοράς·
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3. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την επέκταση του ορισμού της αρχής του «συνετού 
επενδυτή» κατά τρόπο που να απαιτεί από τους επενδυτές να επαληθεύουν ότι τα
εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια στα οποία επενδύουν πληρούν τα πρότυπα βέλτιστης
πρακτικής του κλάδου·

4. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα να απαιτείται από τα όργανα των κλάδων
των αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου και των ιδιωτικών μετοχικών κεφαλαίων να
κοινοποιούν στην ευρωπαϊκή επιτροπή ρυθμιστικών αρχών των αγορών κινητών αξιών τα
πρότυπα βέλτιστων πρακτικών, καθώς και τις όποιες ουσιαστικές αλλαγές 
πραγματοποιούνται σε αυτά· θεωρεί ότι μια βάση δεδομένων, η οποία θα δημιουργηθεί 
κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα μπορεί να χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για τους επενδυτές·

5. πιστεύει ότι, προκειμένου να εκπληρωθεί η ανάγκη παρακολούθησης της δραστηριότητας
της αγοράς για λόγους εποπτείας, οι πληροφορίες σχετικά με τις συμμετοχές σε αμοιβαία
κεφάλαια κινδύνου και τον δανεισμό πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση των αρμόδιων
εποπτικών αρχών μέσω βασικών διαμεσολαβητών· τονίζει ότι οι απαιτήσεις για
πληροφορίες δεν πρέπει να επιβαρύνουν υπερβολικά τους βασικές διαμεσολαβητές και 
ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές πρέπει να αποσκοπούν, όπου είναι απαραίτητο ή/και δέον, 
στην εναρμόνιση των απαιτήσεών τους·

6. αναγνωρίζει ότι η υπερβολική μόχλευση ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη σταθερότητα
των χρηματοπιστωτικών αγορών· πιστεύει, ωστόσο, ότι ο κίνδυνος αποτελεί μέρος αυτών
των αγορών και ότι πρέπει να επαφίεται στους συμμετέχοντες στις εν λόγω αγορές να
αξιολογούν το ύψος του ρίσκου που θα πάρουν· δεν στηρίζει, επομένως, την ιδέα να 
καθοριστεί ένα νόμιμο μέγιστο επίπεδο μόχλευσης·

7. προτρέπει την Επιτροπή να εισαγάγει έναν ενιαίο ορισμό ιδιωτικής τοποθέτησης στην ΕΕ.
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