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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη διαφάνεια των θεσμικών 
επενδυτών
(2007/2239(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την τετάρτη οδηγία 78/660/EOK του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978,
περί των ετησίων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών1,

– έχοντας υπόψη την έβδομη οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983,
για τους ενοποιημένους λογαριασμούς2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 1986, για 
τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και άλλων 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων3,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2001, για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ, 
83/349/ΕΟΚ και 86/635/ΕΟΚ όσον αφορά τους κανόνες αποτίμησης για τους ετήσιους 
και ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών καθώς και τραπεζών και 
άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων4,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Ιανουαρίου 2002, για την τροποποίηση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες 
(ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τη ρύθμιση των εταιρειών διαχείρισης και τα απλοποιημένα 
ενημερωτικά δελτία5,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Ιανουαρίου 2002, για την τροποποίηση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες 
(ΟΣΕΚΑ), όσον αφορά τις επενδύσεις των ΟΣΕΚΑ6,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002, σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές7,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

                                               
1 ΕΕ L 222 της 14.8.1978, σ. 11.
2 ΕΕ L 193 της 18.7.1983, σ. 1.
3 ΕΕ L 372 της 31.12.1986, σ. 1.
4 ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σ. 28.
5 ΕΕ L 41 της 13.2.2002, σ. 20.
6 ΕΕ L 41 της 13.2.2002, σ. 35.
7 ΕΕ L 271 της 9.10.2002, σ. 16.
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Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν 
εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση 
αγοράς)1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003, για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 
78/660/EΟΚ, 83/349/EΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και 91/674/EΟΚ σχετικά με τους ετήσιους και 
τους ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών, τραπεζών και άλλων 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να 
δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς 
διαπραγμάτευση3,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς4,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων5,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων 
διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές 
αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά6,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας7,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων8,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των 
επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων9,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από 

                                               
1 ΕΕ L 96 της 12.4.2003, σ. 16.
2 ΕΕ L 178 της 17.7.2003, σ. 16.
3 ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 64.
4 ΕΕ L 142 της 30.4.2004, σ. 12.
5 ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1.
6 ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 38.
7 ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15.
8 ΕΕ L 177 της 30.6.2006, σ. 1.
9 ΕΕ L 177 της 30.6.2006, σ. 201.
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μετόχους εισηγμένων εταιρειών1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την πρόταση 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις επενδυτικές 
υπηρεσίες και τις ρυθμιζόμενες αγορές2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 192, δεύτερη παράγραφος, της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 39 και 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A6-0000/2008),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά γενική ομολογία, τα εναλλακτικά επενδυτικά μέσα, όπως 
τα αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου (hedge funds) και τα κεφάλαια ιδιωτικών 
συμμετοχών (private equity funds), μπορούν να προσφέρουν νέα οφέλη διαφοροποίησης 
στους διαχειριστές χαρτοφυλακίων, να αυξήσουν τη ρευστότητα της αγοράς και τις 
προοπτικές υψηλών αποδόσεων για τους επενδυτές, και να βελτιώσουν την 
αποδοτικότητα της αγοράς,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου και τα κεφάλαια
ιδιωτικών συμμετοχών που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ χρειάζονται ένα περιβάλλον που 
σέβεται τις καινοτόμες στρατηγικές τους, προκειμένου να παραμείνουν διεθνώς 
ανταγωνιστικά, περιορίζοντας ταυτοχρόνως τις επιπτώσεις ενδεχόμενων δυσμενών
δυναμικών της αγοράς,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη τα αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου
και τα κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών υπόκεινται σε εθνικά ρυθμιστικά καθεστώτα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί οι αποκλίνοντες εθνικοί κανόνες προκαλούν κίνδυνο 
ρυθμιστικού κατακερματισμού στην εσωτερική αγορά, ο οποίος θα μπορούσε να έχει ως 
συνέπεια την παρεμπόδιση της διασυνοριακής ανάπτυξης της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας αυτού του είδους στην Ευρώπη,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οδηγίες φαίνεται πως αποτελούν τα κατάλληλα νομικά μέσα
για την αντιμετώπιση των διαφόρων ζητημάτων που σχετίζονται με τα αμοιβαία κεφάλαια 
υψηλού κινδύνου και τα κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά γενική παραδοχή ένα από τα βασικά ζητήματα είναι η 
ανάγκη διαφάνειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια έχει ποικίλες πτυχές, όπως η 
διαφάνεια των αμοιβαίων κεφαλαίων υψηλού κινδύνου έναντι των εταιρειών τις μετοχές 
των οποίων αγοράζουν ή κατέχουν, καθώς και έναντι των κύριων μεσιτών-διαχειριστών 
(prime brokers), των θεσμικών επενδυτών, όπως είναι τα συνταξιοδοτικά ταμεία ή οι 
τράπεζες, των μικροεπενδυτών, των επιχειρηματικών εταίρων, των ρυθμιστικών φορέων 
και των αρχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα από τα βασικά ελλείμματα διαφάνειας 
έγκειται στη σχέση μεταξύ των αμοιβαίων κεφαλαίων υψηλού κινδύνου και των 
εταιρειών τις μετοχές των οποίων αγοράζουν ή κατέχουν,

                                               
1 ΕΕ L 184 της 14.7.2007, σ. 17.
2 ΕΕ C 77 E της 26.3.2004, σ. 329.
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ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η κύρια αιτία για την τρέχουσα κρίση στην αγορά των 
ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου (subprime) δεν είναι η έλλειψη ρύθμισης των 
επενδυτών αλλά η αδυναμία των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας θα 
έπρεπε, ως εκ τούτου, να υπόκεινται κατ’ αρχήν στους ίδιους κανόνες συμμόρφωσης με 
αυτούς που ισχύουν για τους λογιστές-ελεγκτές·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοτική νομοθεσία προβλέπει μηχανισμούς, όπως η 
επιτροπολογία ή οι διαδικασίες Lamfalussy, που επιτρέπουν ευελιξία αντίδρασης στο 
μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον μέσω εκτελεστικών μέτρων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί με το μέσο των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων
δυνάμει της νέας Συνθήκης,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες έχουν καταρτίσει 
τους δικούς τους κώδικες βέλτιστων πρακτικών, οι οποίοι θα μπορούσαν να 
χρησιμεύσουν ως πρότυπο για την κοινοτική νομοθεσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέρα 
από τη συμμόρφωση προς την κοινοτική νομοθεσία, οι εταιρείες και οι επιχειρηματικές 
ενώσεις θα πρέπει να ενθαρρύνονται να καταρτίζουν δικούς τους κώδικες βέλτιστων 
πρακτικών,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι φαίνεται πως δεν υπάρχει ανάγκη για νομοθεσία σχετικά με τα 
προϊόντα,

1. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει, με βάση τα άρθρα 44, 47 παράγραφος 2 ή 95 
της Συνθήκης ΕΚ, ανάλογα με το θέμα, νομοθετική πρόταση ή προτάσεις σχετικά με τη 
διαφάνεια των αμοιβαίων κεφαλαίων υψηλού κινδύνου και των κεφαλαίων ιδιωτικών 
συμμετοχών· ζητεί η κατάρτιση της εν λόγω πρότασης (ή προτάσεων) να γίνει υπό το 
πρίσμα συζητήσεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων και σύμφωνα με τις κατωτέρω
λεπτομερείς συστάσεις·

2. επιβεβαιώνει ότι οι συστάσεις αυτές σέβονται την αρχή της επικουρικότητας και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών·

3. εκτιμά ότι η ζητούμενη πρόταση (ή προτάσεις) δεν έχει (έχουν) δημοσιονομικές 
επιπτώσεις·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα καθώς και τις 
επισυναπτόμενες λεπτομερείς συστάσεις στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, καθώς και 
στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μία ή περισσότερες οδηγίες 
που θα διασφαλίζουν ένα κοινό πρότυπο διαφάνειας και να ασχοληθεί με τα ζητήματα που 
αναφέρονται κατωτέρω όσον αφορά τα αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου και τα κεφάλαια
ιδιωτικών συμμετοχών, με βάση το σκεπτικό ότι η οδηγία ή οι οδηγίες θα πρέπει να δίνουν 
στα κράτη μέλη, όπου απαιτείται, επαρκή ευελιξία προκειμένου να μεταφέρουν τους κανόνες 
της ΕΕ στα υφιστάμενα συστήματα του εταιρικού δικαίου τους.

Για τα αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου και τα κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει τις κατάλληλες νομοθετικές 
προτάσεις, μέσω της αναθεώρησης του υφιστάμενου κοινοτικού κεκτημένου που αφορά τα 
διάφορα είδη επενδυτών και αντισυμβαλλομένων, καθώς και να προσαρμόσει ή να θεσπίσει 
κανόνες που θα προβλέπουν τη σαφή κοινοποίηση και έγκαιρη διαβίβαση συναφών και 
ουσιαστικών πληροφοριών, με στόχο να διευκολυνθεί η υψηλής ποιότητας λήψη αποφάσεων 
και η διεπόμενη από διαφάνεια επικοινωνία μεταξύ των επενδυτών και των διευθύνσεων των 
εταιρειών.

Η νέα νομοθεσία θα έπρεπε να ορίζει ότι οι μέτοχοι οφείλουν να γνωστοποιούν στους 
εκδότες το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου τους που απορρέει από την απόκτηση ή τη 
διάθεση μετοχών, όταν το ποσοστό αυτό αγγίζει, υπερβαίνει ή υποχωρεί κάτω από τα 
καθορισμένα κατώφλια, τα οποία θα ξεκινούν από το 3% αντί του 5% που αναφέρεται στην 
οδηγία 2004/109/ΕΚ· θα έπρεπε επίσης να υποχρεώνει τα αμοιβαία κεφάλαια υψηλού 
κινδύνου και τα κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών να γνωστοποιούν και να εξηγούν –στις 
εταιρείες τις μετοχές των οποίων αγοράζουν ή κατέχουν, στους μικροεπενδυτές και στους 
θεσμικούς επενδυτές, στους κύριους μεσίτες-διαχειριστές και στις εποπτικές αρχές– την 
επενδυτική πολιτική τους και τους συναφείς κινδύνους.

Οι προτάσεις αυτές θα έπρεπε να βασιστούν στην εξέταση της υφιστάμενης κοινοτικής 
νομοθεσίας με σκοπό να διαπιστωθεί σε ποιον βαθμό οι υφιστάμενοι κανόνες για τη 
διαφάνεια μπορούν να εφαρμοστούν στην ειδική περίπτωση των αμοιβαίων κεφαλαίων 
υψηλού κινδύνου και των κεφαλαίων ιδιωτικών συμμετοχών.

Για τις προαναφερθείσες νομοθετικές προτάσεις, η Επιτροπή θα έπρεπε ειδικότερα:

– να διερευνήσει τη δυνατότητα θέσπισης συμβατικών όρων που θα ισχύουν στις 
εναλλακτικές επενδύσεις και θα προβλέπουν σαφή περιορισμό του κινδύνου, μέτρα σε 
περίπτωση υπέρβασης των κατωφλιών, επαρκή κοινοποίηση, σαφή περιγραφή των 
περιόδων διακράτησης και ρητούς όρους που θα διέπουν την ακύρωση και τη λύση της 
σύμβασης·

– να διερευνήσει το ζήτημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο 
πλαίσιο των αμοιβαίων κεφαλαίων υψηλού κινδύνου και των κεφαλαίων ιδιωτικών 
συμμετοχών ·
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Ειδικά για τα αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει κανόνες που να ενισχύουν 
τη διαφάνεια των πολιτικών ψήφου των αμοιβαίων κεφαλαίων υψηλού κινδύνου, με βάση το 
σκεπτικό ότι οι κοινοτικοί κανόνες θα πρέπει να απευθύνονται στους διαχειριστές των εν 
λόγω κεφαλαίων· οι κανόνες αυτοί θα έπρεπε επίσης να περιλαμβάνουν ένα σύστημα 
πανευρωπαϊκής εξακρίβωσης των στοιχείων των μετόχων.

Για την προαναφερθείσα νομοθετική πρόταση ή νομοθετικές προτάσεις, η Επιτροπή θα 
έπρεπε ειδικότερα:

– να διερευνήσει τη δυνατότητα περιορισμού των ανεπιθύμητων επιπτώσεων της 
δανειοδοσίας τίτλων·

– να εξετάσει εάν οι απαιτήσεις γνωστοποίησης θα έπρεπε επίσης να ισχύουν για τις 
συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ διαφόρων μετόχων και για τις έμμεσες αποκτήσεις 
δικαιωμάτων ψήφου μέσω συμφωνιών δικαιωμάτων προαίρεσης.

Ειδικά για τα κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει κανόνες που θα 
απαγορεύουν στα κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών να «λεηλατούν» εταιρείες (το 
αποκαλούμενο «asset stripping» – εκποίηση ενεργητικού) και έτσι να καταχρώνται της
οικονομικής τους ισχύος κατά τρόπο που απλώς θέτει σε δυσμενή θέση την εξαγοραζόμενη 
εταιρεία, χωρίς να έχει κανέναν θετικό αντίτυπο στο μέλλον της εταιρείας και στην 
κατάσταση των υπαλλήλων, των πιστωτών και των επιχειρηματικών εταίρων της.

Για την προαναφερθείσα νομοθετική πρόταση ή προτάσεις, η Επιτροπή θα έπρεπε να 
εξετάσει τρόπους αντιμετώπισης των ζητημάτων που ανακύπτουν όταν οι τράπεζες δανείζουν 
τεράστια χρηματικά ποσά σε κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών και στη συνέχεια 
αποποιούνται οιανδήποτε ευθύνη όσον αφορά τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται τα 
χρήματα αυτά ή την προέλευση των χρημάτων που χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή 
του δανείου.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η έκθεση πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαφάνεια των
επενδυτικών σχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά επενδυτικά μέσα σηματοδοτεί την
αρχή της νομοθετικής συζήτησης για το θέμα αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ενώ συζητήθηκαν σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα στη σύνοδο της G8
και το Συμβούλιο ECOFIN, προβλήματα που σχετίζονται με τα αμοιβαία κεφάλαια υψηλού 
κινδύνου και τα κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνήθηκε εκ 
προοιμίου να εξετάσει πληρέστερα αυτά τα θέματα με ενδεχόμενες επακόλουθες
κανονιστικές συνέπειες.

Στις 25 Φεβρουαρίου 2008 η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
διεξήγαγε ακρόαση με τίτλο «Διαφάνεια των θεσμικών επενδυτών». Το αποτέλεσμα μπορεί 
να συνοψιστεί ως εξής: οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι θεωρούν οπωσδήποτε ότι υπάρχει ανάγκη 
δράσης για να αυξηθεί η διαφάνεια των εναλλακτικών επενδυτικών μέσων. Ακόμα και όσοι 
είναι αντίθετοι στα νομοθετικά μέτρα θεώρησαν ότι οι γενικοί κανόνες θα έχουν όφελος 
εφόσον δεν επεμβαίνουν με πολύ περιοριστικό τρόπο στην ελευθερία δράσης των 
οικονομικών παραγόντων.

Η παρούσα έκθεση θεωρεί δυνατόν να αυξηθεί η διαφάνεια προς γενικό όφελος με τη 
χρησιμοποίηση μέσων του εταιρικού δικαίου, χωρίς να επηρεάζονται αρνητικά τα φαινόμενα 
και η εξέλιξη της αγοράς, ιδίως όσον αφορά τη σχέση των αμοιβαίων κεφαλαίων υψηλού 
κινδύνου και των κεφαλαίων ιδιωτικών συμμετοχών με τις επιχειρήσεις στις οποίες 
συμμετέχουν.

Επίσης, αναγνωρίζει ότι διάφορες επιχειρήσεις και ενώσεις έχουν διεξαγάγει μελέτες για την 
ενδεδειγμένη επιχειρηματική συμπεριφορά και έχουν δημιουργήσει προαιρετικούς κώδικες 
δεοντολογίας που θίγουν σημαντικό μέρος των υφισταμένων προβλημάτων. Αναφέρονται 
ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, η έκθεση της ομάδας εργασίας για τα αμοιβαία κεφάλαια υψηλού 
κινδύνου1 και ο κώδικας δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιδιωτικών Επενδύσεων και 
Επιχειρηματικού Κεφαλαίου2. Αυτά μπορούν ασφαλώς να χρησιμοποιηθούν από τον
νομοθέτη ως πρότυπο, δεν αντικαθιστούν όμως τη νομοθετική δράση εκεί όπου 
παρατηρούνται κρούσματα επιλήψιμης συμπεριφοράς. Η κατάλληλη νομοθεσία μπορεί να
υποστηρίξει την εργασία εκείνων των διαχειριστών αμοιβαίων κεφαλαίων υψηλού κινδύνου 
και κεφαλαίων ιδιωτικών συμμετοχών που τηρούν ήδη σήμερα προαιρετικά τους κανόνες του 
συνετού συναλλασσομένου.

                                               
1 http://www.hfwg.co.uk; http://www.pellin.co.uk/HFWG/Final-Report.pdf
2 http://www.evca.com
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