Europees actieplan tegen speculatie
De Commissie heeft recent een aantal maatregelen genomen, een aantal
voorstellen gelanceerd en zal binnenkort met nog meer voorstellen komen om
een toekomstige financiële crisis te voorkomen.
Ook uit de nieuwste maatregelen en voorstellen blijkt de buitenproportionele
macht en invloed van de financiële lobby. Dit wordt in stand gehouden door de
innige banden met Europese Commissie en Europees Parlement (o.a.
beïnvloeding Commissie in de fase van opstellen van de (wetgevings)voorstellen,
veel dezelfde letterlijke amendementen van de financiële sector in het EP,
bijeenkomsten financiële sector waarbij alle beleidsmakers betrokken zijn). Het is
dus van belang om de macht van de financiële sector te breken en het algemeen
belang weer voorop te stellen.
# Inperken invloed financiële lobby









Kredietbeoordelaars falen constant, zijn commercieel en zijn ook nog eens
niet onafhankelijk. Het is daarom van belang om onafhankelijke, nietcommerciële kredietbeoordelaars op te richten, bij voorbeeld in
combinatie met de nationale en Europese rekenkamers.
De nieuwe Europese instanties voor financieel toezicht zijn statutair
onafhankelijk. Nu al zijn er klachten dat de financiële lobby via de
adviesgroepen van deze instanties buitenproportionele invloed heeft. Dit
moet rechtgesteld worden.
De Europese Commissie en Europese Parlement moeten zichzelf wapenen
tegen de grote invloed van lobbyisten uit de financiële sector op haar
besluitvormingsproces:
- De Commissie doet dit door de sterke dominantie van de
financiële lobby in haar adviesgroepen in te dammen en
organisaties die onafhankelijk advies kunnen bieden, zoals het
onlangs opgerichte Finance Watch, versterken.
- Leden van het Europese Parlement moeten bij het schrijven van
een rapport aangeven wie hen heeft geadviseerd. Daarnaast
moeten zij belangenverstrengeling voorkomen door niet langer
(lobby) activiteiten voor de financiële sector uit te voeren.
De Europese Raad dient elk advies dat zij ontvangt van
vertegenwoordigers van de financiële sector openbaar maken.
Oproep aan Europarlementariërs die deelnemen aan zogeheten Forums,
specifiek aan het European Parliamentary Services Financial Services
Forum, waar zij samenwerken met de financiële lobby, om zich ervoor in
te zetten de Forums te verbreden tot alle betrokken belangengroepen en
bij weigering door de commerciële partijen, eruit te stappen.
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# Verkleining risico´s
Flitskapitaal versterkt het kortetermijnkarakter en ontregelt het internationale
financiële systeem. Daarnaast creëert het uitermate weinig toegevoegde waarde.

















Europese wetgeving m.b.t. banken om een integrale scheiding tussen
activiteiten gericht op consumenten en investeringsactiviteiten te
bewerkstelligen, ter bescherming van de burger maar ook om o.a. `too big
to fail´ te voorkomen.
Menselijke maat dient als uitgangspunt te gelden. In dit kader dienen
alternatieven als kredietunies en bankieren met coöperatief karakter bij
voorkeur bevorderd te worden.
Onderzoek naar mogelijkheden van het beperken van snelheid van
financiële transacties - regelgeving m.b.t. inbouwen van termijnen.
Regelgeving waardoor prestatiebeloningen /bonussen verboden wordt.
Regelgeving voor een heffing op -liefst wereldwijde- kapitaalstromen:
financiële transactiebelasting op handel in obligaties, aandelen, opties, etc.
Regelgeving voor een financiële activiteitenbelasting - belasten van
winsten en/of lonen in de financiële sector (opbrengst t.b.v. buffers om bij
faillissementen de gewone burger te beschermen).
Regelgeving voor een extra winstbelasting op dat deel van de winst dat
niet voor reële investeringen wordt gebruikt - voor de private sector.
Onderzoek naar de effecten van speculeren op koersdalingen, en waar
nodig maatregelen.
Regelgeving voor een verbod op naked short selling.
Regelgeving om bij kapitaalvlucht het kapitaalverkeer tijdelijk aan banden
te kunnen leggen.
Heffing op kapitaalstromen naar belastingparadijzen.
Regelgeving m.b.t. Raden van Commissarissen waardoor de
samenstelling van deze raden verbetert (ondernemingsraden benoemen
de halve Raad en Raad dient vetorecht te hebben). Dit als voor
noodzakelijk tegenwicht aan aandeelhouders.

# Transparantie en toezicht
 Innovatieve financiële producten moeten getoetst worden - op nationaal,
eventueel op mondiaal/ Europees niveau voordat ze op de markt komen,
en geweerd worden wanneer niet goedgekeurd.
 Regelgeving om te zorgen voor openheid van financiële transacties die
niet via de beurs verlopen (over-the-counter) (het Commissie voorstel
m.b.t. verordening betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en
transactieregisters (EMIR) welke momenteel wordt behandeld, is aanzet).
 Uitbreiden mogelijkheden van financiële toezichthouders om
marktmanipulatie tegen te gaan.
# Verantwoordelijkheid
 Personen achter de speculatie moeten persoonlijk aansprakelijk zijn zodat
verantwoordelijk gedrag afgedwongen wordt.
 Slimmere sancties m.b.t. witteboordencriminaliteit (o.a. kaalplukken,
zwarte lijsten, etc).
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