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POBUDE

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

A. ker imajo hedge skladi in skladi zasebnega kapitala pomembno pozitivno vlogo v 
evropskem gospodarstvu, saj povečujejo evropsko konkurenčnost in prispevajo k 
oblikovanju delovnih mest,

B. ker imajo hedge skladi in skladi zasebnega kapitala zelo različne značilnosti, o njih pa ne 
obstajajo nobene jasne opredelite; ker jih v uredbi, ki je prilagojena določenim 
proizvodom, ni možno primerno obravnavati kot eno kategorijo,

C. ker je uredba, ki temelji na načelu, primerna za urejanje finančnih trgov in lažje sledi 
tržnemu razvoju kot uredba, ki je prilagojena določenim proizvodom,

D. ker mora biti preglednost, ki je bistvenega pomena za delujoči trg, usmerjena v ciljno 
skupino; ker bi imela neusmerjena preglednost negativen vpliv na tržno stabilnost zaradi 
črednega obnašanja in plenilskega trgovanja ter tveganj, ki uničujejo celotni poslovni 
model alternativnih naložb, temelječ na inovativnih strategijah trgovanja,

E. ker trenutne različne opredelitve zasebnega plasiranja v državah članicah ovirajo notranji 
trg in omogočajo uhajanje zelo tveganih proizvodov na maloprodajni trg,

1. ugotavlja, da obstaja zakonodajni okvir Skupnosti, ki ureja finančne trge in se neposredno 
ali posredno uporablja za hedge sklade in sklade zasebnega kapitala; poudarja, da je večji 
del te zakonodaje relativno nov in se zato ne da oceniti njenega celotnega vpliva; zato 
poziva države članice in Komisijo, naj zagotovijo usklajeno izvajanje in uporabo te 
zakonodaje; 

2. ugotavlja, da sta poleg obstoječe zakonodaje tudi sektorja hedge skladov in skladov 
zasebnega kapitala oblikovala lastne prostovoljne standarde najboljših praks; podpira te 
pobude in meni, da je ta "mehki" zakonodajni pristop primeren za urejanje sektorjev, saj 
lahko standardi, ki sta jih določila sektorja, lažje sledijo tržnemu razvoju kot stroga 
ureditev in bodo verjetno lažje naložili določeno stopnjo nadzora kot zakonodaja 
Skupnosti, zlasti nadzora nad tržnimi akterji s sedežem v tujini;

3. poziva Komisijo, naj obravnava razširitev opredelitve načela "preudarne osebe" tako, da 
bodo vlagatelji morali preveriti ali alternativni investicijski skladi, v katere vlagajo, 
dosegajo sektorske standarde najboljših praks;

4. poziva Komisijo, naj preuči možnosti, da bi od organov hedge skladov in skladov 
zasebnega kapitala zahtevali, naj evropske regulatorje trga vrednostnih papirjev obveščajo 
o standardih najboljših praks pa tudi o vseh njihovih bistvenih spremembah; meni, da bi 
tako oblikovana podatkovna baza lahko bila referenčna točka za vlagatelje;

5. meni, da je za izpolnjevanje potrebe po spremljanju tržnih dejavnosti v nadzorne namene 
treba informacije o holdingih hedge skladov in posojilih prek prvorazrednih borznih 
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posrednikov predložiti pristojnim nadzornim organom; poudarja, da zahteve o 
informacijah ne smejo predstavljati dodatnega bremena za prvorazredne borzne 
posrednike in da morajo nacionalni nadzorni organi, kjer je to potrebno in/ali primerno, 
svoje zahteve uskladiti;

6. priznava, da prekomerni finančni vzvod lahko ogrozi stabilnost finančnih trgov; vendar 
meni, da je tveganje del teh trgov in da morajo zadevni tržni udeleženci oceniti, kakšna je 
ustrezna raven tveganja, ki so ga pripravljeni sprejeti; zato ne podpira ideje o pravno 
določeni najvišji stopnji finančnega vzvoda;

7. poziva Komisijo, naj uvede enotno opredelitev zasebnega plasiranja v EU.
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