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EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että hedge-rahastoilla ja pääomasijoitusrahastoilla on tärkeä myönteinen 
tehtävä Euroopan taloudessa, sillä ne lisäävät Euroopan kilpailukykyä ja edesauttavat 
työpaikkojen luomista,

B. ottaa huomioon, että hedge-rahastojen ja pääomasijoitusrahastojen piirteet ovat hyvin 
erilaisia eikä kummastakaan ole yksiselitteistä määritelmää; ottaa huomioon, että niitä ei 
voi tarkoituksenmukaisesti kohdella yhtenä ryhmänä tuotekohtaisessa sääntelyssä,

C. ottaa huomioon, että periaatesääntely on asianmukainen tapa säännellä 
rahoitusmarkkinoita, sillä sen avulla pysytään markkinakehityksen mukana paremmin 
kuin tuotekohtaisella sääntelyllä,

D. ottaa huomioon, että samalla kun avoimuus on ratkaisevan tärkeää toimiville 
markkinoille, sen on oltava kohderyhmän kannalta harkittua; ottaa huomioon, että 
harkitsematon avoimuus vaikuttaa kielteisesti markkinoiden vakauteen 
laumakäyttäytymisen ja saalistuskaupankäynnin kautta ja vaarantaa koko vaihtoehtoisia 
investointeja koskevan liiketoimintamallin, joka perustuu innovatiivisiin 
kaupankäyntistrategioihin,

E. ottaa huomioon, että suunnattujen antien määritelmien nykyinen moninaisuus 
jäsenvaltioissa on esteenä sisämarkkinoille ja edistää korkean riskin tuotteiden vuotamista 
vähittäismarkkinoille,

1. ottaa huomioon, että yhteisöllä on rahoitusmarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä, jota 
suoraan tai epäsuorasti sovelletaan hedge-rahastoihin ja pääomasijoitusrahastoihin;
korostaa, että suurin osa tästä lainsäädännöstä on suhteellisen uutta ja että sen täyttä 
vaikutusta ei vielä voida arvioida; näin ollen kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
varmistamaan, että lainsäädäntö pannaan täytäntöön ja sitä sovelletaan yhdenmukaisesti;

2. panee merkille, että nykyisen lainsäädännön lisäksi hedge-rahasto- ja 
pääomasijoitusrahastoteollisuus on tuottanut omia vapaaehtoisia normeja ja parhaita 
käytäntöjä; tukee näitä aloitteita ja katsoo, että kyseinen pehmeän lainsäädännön 
lähestymistapa soveltuu näiden kahden alan sääntelyyn, koska teollisuuden aloitteesta 
syntyneet normit voivat pysyä markkinakehityksen mukana paremmin kuin raskas 
sääntely ja kykenevät yhteisön lainsäädäntöä todennäköisemmin asettamaan tietyn 
tasoisen yleisen valvonnan erityisesti yhteisön ulkopuolella sijaitseville 
markkinatoimijoille;

3. kehottaa komissiota harkitsemaan ”varovaisuusperiaatteen" määritelmän laajentamista 
siten, että investoijia vaaditaan tarkistamaan, että niiden investointien kohteena olevat 
vaihtoehtoiset investointirahastot noudattavat teollisuuden normeja parhaista käytännöistä;
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4. kehottaa komissiota tutkimaan mahdollisuutta vaatia hedge-rahasto- ja 
pääomasijoitusrahastoteollisuuden elimiä ilmoittamaan Euroopan 
arvopaperimarkkinavalvojien komitealle parhaita käytäntöjä koskevat normit sekä kaikki 
oleelliset muutokset niihin; katsoo, että täten perustettava tietokanta voisi toimia 
vertailukohtana investoijille;

5. katsoo, että markkinatoimien seurantatarpeen tyydyttämiseksi valvontatarkoituksessa 
tiedot hedge-rahasto-osakkuuksista ja -luotonannosta olisi annettava toimivaltaisten 
valvontaviranomaisten käyttöön rahaston vastapuolien kautta; painottaa, että 
tiedottamisvaatimuksilla ei pitäisi asettaa kohtuutonta taakkaa rahaston vastapuolille ja 
että kansallisten valvontaviranomaisten olisi pyrittävä tarvittaessa ja/tai soveltuvissa 
tapauksissa yhdenmukaistamaan vaatimuksiaan;

6. tunnustaa, että lainapääoman liiallinen osuus pääomasta saattaa vaarantaa 
rahoitusmarkkinoiden vakauden; katsoo kuitenkin, että riski kuuluu osana näille 
markkinoille ja että on jätettävä kyseisille markkinoille osallistuvien tehtäväksi arvioida 
otettavan riskin sopiva taso; ei siten tue ajatusta, että asetetaan laillinen 
enimmäisvipuvaikutus (maximum level of leverage);

7. kehottaa komissiota antamaan yhtenäisen määritelmän suunnatuille anneille EU:ssa.
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