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FÖRSLAG

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

A. Hedgefonder och private equity spelar en viktig och positiv roll i Europas ekonomi genom 
att öka Europas konkurrenskraft och bidra till skapandet av arbetstillfällen.

B. Hedgefonder och private equity är av väldigt olika karaktär, och det finns inte någon 
entydig definition för någon av dem. När det gäller produktspecifik reglering vore det inte 
adekvat att behandla dem som en enda kategori.

C. Brincipbaserad reglering är det riktiga angreppssättet för reglering av finansmarknaderna, 
då detta gör det lättare att hålla jämna steg med marknadsutvecklingen än om man har 
produktspecifik lagstiftning.

D. Transparens är mycket viktig för en välfungerande marknad, men den måste vara inriktad 
på målgruppen. Transparens som inte är målinriktad kommer att få negativa effekter för 
marknadens stabilitet genom flockbeteende och s.k. predatory trading samt riskerar att 
förstöra hela modellen för alternativa investeringar som baseras på innovativa 
handelsstrategier.

E. Den nuvarande diversifieringen när det gäller privata placeringslösningar i 
medlemsstaterna utgör ett hinder för den inre marknaden och skapar incitament för 
spridning av högriskprodukter till marknaden för privatpersoner och småföretagare.

1. Europaparlamentet konstaterar att det finns ett regelverk inom gemenskapslagstiftningen 
för finansmarknaderna som direkt eller indirekt hänför sig till hedgefonder och private 
equity. Det mesta av denna lagstiftning är av relativt sent datum, och därför är det ännu 
inte möjligt att utvärdera de fulla effekterna. Parlamentet uppmanar därför 
medlemsstaterna och kommissionen att se till att denna lagstiftning införs och tillämpas på 
ett konsekvent sätt.

2. Europaparlamentet noterar att hedgefond- och private equity-branschen har utvecklat egna 
frivilliga standarder för bästa praxis, som komplement till den gällande lagstiftningen. 
Parlamentet stöder dessa initiativ och anser att sådana icke-bindande instrument är 
lämpliga för regleringen av dessa två sektorer, eftersom standarder som har utvecklats på 
branschens initiativ kan följa marknadsutvecklingen bättre än lagstiftning och har större 
chans än gemenskapslagstiftningen att fungera som global kontroll i viss utsträckning, 
särskilt när det gäller offshore-baserade marknadsaktörer.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga att utvidga definitionen av 
”försiktighetsprincipen” genom att kräva att investerarna verifierar att de alternativa 
investeringsfonder i vilka de investerar lever upp till branschens standarder för bästa 
praxis.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka huruvida det är möjligt att 
kräva av hedgefond- och private equity-branschens organ att de ska informera Europeiska 
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värdepapperskommittén om sina standarder för bästa praxis samt eventuella väsentliga 
ändringar av dessa. En databas med dessa uppgifter kunde tjäna som en referens för 
investerarna.

5. Europaparlamentet anser att behovet att av tillsynsskäl övervaka vad som sker på 
marknaden kräver att behöriga tillsynsorgan via mäklare får tillgång till information om 
hedgefondernas innehav och utlåning. Informationskraven får inte bli så omfattande att de 
blir till en orimlig börda för mäklarna, och de nationella tillsynsmyndigheterna bör 
harmonisera sina krav där så är möjligt och/eller lämpligt.

6. Europaparlamentet inser att en alltför stor låneandel i förhållande till totalkapitalet kan 
innebära en risk för stabiliteten på finansmarknaderna. Risk är emellertid en del av dessa 
marknader, och det måste vara marknadsaktörernas sak att bedöma vilken risknivå som 
man vill acceptera. Därför motsätter sig parlamentet idén att införa en rättsligt bindande 
högsta nivå för låneandelen.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa en enhetlig definition för privata 
placeringar inom EU.
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