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Изменение 1
Sharon Bowles

Проектостановище
Параграф -1 (нов)

Проектостановище Изменение

-1. приветства заключенията на 
проучванията за хедж-фондовете, 
частния капитал и прозрачността, 
възложени от комисията по 
икономически и парични въпроси;

Or. en

Изменение 2
Wolf Klinz

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че липсата на грижа на 
добър стопанин (due diligence) от 
страна на инвеститорите не може 
да се преодолее с по-голяма 
прозрачност;

заличава се

Or. en

Изменение 3
Sharon Bowles

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че липсата на грижа на 
добър стопанин (due diligence) от 
страна на инвеститорите не може 
да се преодолее с по-голяма 

1. признава, че по-голямата 
прозрачност, особено с цел по-добро 
разбиране и по-ясна представа за 
рисковете, е от важно значение, но 
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прозрачност; отбелязва, че прозрачността помага 
при извършването, а не замества 
предварителния преглед  (due 
diligence);

Or. en

Изменение 4
Alexander Radwan

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че липсата на грижа на 
добър стопанин (due diligence) от страна 
на инвеститорите не може да се 
преодолее с по-голяма прозрачност;

1. отбелязва, че е необходим 
предварителен преглед (due diligence) от 
страна на инвеститорите и прозрачност 
от страна на доставчика на 
услугата, за да се гарантира 
стабилност на финансовия пазар;

Or. de

Изменение 5
Ieke van den Burg

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че липсата на грижа на 
добър стопанин (due diligence) от страна 
на инвеститорите не може да се 
преодолее с по-голяма прозрачност;

1. отбелязва, че липсата на 
предварителен преглед (due diligence) от 
страна на инвеститорите не може да се 
преодолее единствено с по-голяма 
прозрачност; подчертава, че 
прозрачността допринася за по-
доброто разбиране на комплескни 
финансови продукти; 

Or. en
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Изменение 6
Ieke van den Burg

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. отбелязва, че международната 
финансова криза привлече 
вниманието върху  липсата на 
прозрачност по отношение на 
засегнатите пазари; признава 
необходимостта от повече 
прозрачност;

Or. en

Изменение 7
Wolf Klinz

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. признава, че хедж-фондовете и 
частния капитал са отделни 
инвестиционни средства, които се 
различават по своята инвестиционна 
същност и инвестиционна 
стратегия;

Or. en

Изменение 8
Sharon Bowles

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. заявява, че целенасочената 
прозрачност е основно средство за 

2. заявява, че целенасочената 
прозрачност е основно средство за 
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управление на риска: за широката 
общественост е важна откритостта по 
отношение на целите, за инвеститорите 
- точното определяне на естеството, 
оценката и риска от инвестициите, а за 
надзорните органи - цялостният поглед 
върху становищата и стратегиите, като 
същевременно се запазва 
поверителният характер на тази 
информация; последиците от 
прозрачността могат да бъдат 
отрицателни, като напр. стаден 
инстинкт (herding), при разкриване на 
инвестиционните стратегии на 
конкурентите, и положителни, 
включително предотвратяване на 
ситуации, при които се възприемат 
песимистични хипотези;

управление на риска: за широката 
общественост е важна откритостта по 
отношение на целите, за инвеститорите 
- точното определяне на естеството, 
оценката и риска от инвестициите, а за 
надзорните органи - цялостният поглед 
върху позициите, стратегиите, 
управлението на риска, контролът 
върху пазарните злоупотреби и други 
процедури по съответствие, като 
същевременно се запазва подходящо 
ниво на поверителност на тази 
информация; последиците от 
прозрачността могат да бъдат 
отрицателни, като напр. стаден 
инстинкт (herding), при разкриване на 
инвестиционните стратегии на 
конкурентите, и положителни, 
включително предотвратяване на 
ситуации, при които се възприемат 
песимистични хипотези;

Or. en

Изменение 9
Alexander Radwan

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. заявява, че целенасочената 
прозрачност е основно средство за 
управление на риска: за широката 
общественост е важна откритостта по 
отношение на целите, за инвеститорите 
- точното определяне на естеството, 
оценката и риска от инвестициите, а за 
надзорните органи - цялостният поглед 
върху становищата и стратегиите, като 
същевременно се запазва поверителният 
характер на тази информация;
последиците от прозрачността могат 
да бъдат отрицателни, като напр. 
стаден инстинкт (herding), при 

2. заявява, че целенасочената 
прозрачност е основно средство за 
управление на риска: за широката 
общественост е важна откритостта по 
отношение на целите, за инвеститорите 
- точното определяне на естеството, 
оценката и риска от инвестициите, а за 
надзорните органи - цялостният поглед 
върху становищата и стратегиите, като 
същевременно се запазва поверителният 
характер на тази информация; 
прозрачността е изключително полезна 
за всички участници, защото дава на 
участниците на пазара необходимата 
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разкриване на инвестиционните 
стратегии на конкурентите, и 
положителни, включително 
предотвратяване на ситуации, при 
които се възприемат песимистични 
хипотези;

информация за вземане на решения;

Or. de

Изменение 10
Ieke van den Burg

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. заявява, че целенасочената 
прозрачност е основно средство за 
управление на риска: за широката 
общественост е важна откритостта по 
отношение на целите, за инвеститорите 
- точното определяне на естеството, 
оценката и риска от инвестициите, а за 
надзорните органи - цялостният поглед 
върху становищата и стратегиите, като 
същевременно се запазва поверителният 
характер на тази информация;
последиците от прозрачността могат 
да бъдат отрицателни, като напр. 
стаден инстинкт (herding), при 
разкриване на инвестиционните 
стратегии на конкурентите, и 
положителни, включително 
предотвратяване на ситуации, при които 
се възприемат песимистични хипотези;

2. заявява, че целенасочената 
прозрачност е основно средство за 
управление на риска; подчертава 
необходимостта от диверсифицирано 
ниво на прозрачност: за широката 
общественост е важна откритостта по 
отношение на целите, за инвеститорите 
- точното определяне на естеството, 
оценката и риска от инвестициите, а за 
надзорните органи - цялостният поглед 
върху становищата и стратегиите, като 
същевременно се запазва поверителният 
характер на тази информация; 
отрицателните последици от 
прозрачността, като напр. стаден 
инстинкт (herding), при разкриване на 
инвестиционните стратегии на 
конкурентите, следва да бъдат 
избягвани, а положителните
последици, включително 
предотвратяване на ситуации, при които 
се възприемат песимистични хипотези, 
насърчавани;

Or. en
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Изменение 11
Sharon Bowles

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. отбелязва опита на Съединените 
щати, където използването на закона 
за свобода на информацията от 
конкуренти за получаване на
инвестиционни подробности на 
фонда, на ниво, предназначено за 
инвеститори, компрометира както 
инвеститорите, така и фонда;   

Or. en

Изменение 12
Wolf Klinz

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че стандартизацията на
извънборсовите продукти (over-the-
counter) е противоречие сама по себе 
си: клиринговата система за 
извънборсови продукти (OTC clearing 
system) е привлекателна на теория, но 
ще увеличи разходите, така че, освен 
ако не се приложи на международно 
равнище, би могла да навреди на 
европейската конкурентоспособност 
на световния пазар;

3. счита, че извънборсовите продукти 
(over-the-counter) трябва да бъдат 
търгувани повече в рамките на 
обичайните системи на търговия за 
улесняване на преоценката по пазарна 
стойност (mark-to-market valuation);
счита, също така, че за да се 
осигурят равни условия в глобален 
мащаб, всяка нова система трябва да 
бъде въвеждана на международно 
равнище;

Or. en
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Изменение 13
Ieke van den Burg

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че стандартизацията на 
извънборсовите продукти (over-the-
counter) е противоречие сама по себе 
си: клиринговата система за 
извънборсови продукти (OTC clearing 
system) е привлекателна на теория, но 
ще увеличи разходите, така че, освен 
ако не се приложи на международно
равнище, би могла да навреди на 
европейската конкурентоспособност на 
световния пазар;

3. счита, че стандартизацията на 
извънборсовите (over-the-counter) 
продукти   би способствала за 
избягване на системни рискове и че  
една клирингова система за 
извънборсови продукти (OTC clearing 
system) би осигурила прозрачността и 
надзора, необходими за оценка на 
риска;  счита, че е за предпочитане 
въвеждането на една такава система 
на международно равнище, за да не се 
навреди на европейската 
конкурентоспособност;

Or. en

Изменение 14
Sharon Bowles

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. независимо от това счита, че 
следва да се предприеме проучване за 
възможни правила за отчитане или 
клиринг и за събиране на 
статистическа информация за 
извънборсовите инструменти, както 
в рамките на ЕС, така и на 
международно равнище;

Or. en
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Изменение 15
Sharon Bowles

Проектостановище
Параграф 3 б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. предупреждава срещу 
използването на договорни условия за 
налагане на ограничения на риска, 
което би довело до регулиране на 
продуктите и би попречило на 
иновациите във финансовата сфера и 
на избора на инвеститорите;

Or. en

Изменение 16
Sharon Bowles

Проектостановище
Параграф 3 в (нов)

Проектостановище Изменение

3в. подчертава необходимостта от 
преодоляване на раздробеността на 
регулаторната рамка и по този начин 
на пречките пред трансграничното 
разпределение на алтернативни 
инвестиции чрез установяването на 
европейски режим на частни 
капиталовложения;

Or. en

Изменение 17
Sharon Bowles

Проектостановище
Параграф 3 г (нов)
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Проектостановище Изменение

3г. подчертава, че наблюдението на 
отрасъла като цяло и отчитането 
дава възможност да се отговори на 
обществените тревоги и да се разясни 
икономическият ефект на частния 
капитал и че от частните и 
публични дружества вече се изисква 
да се консултират със своите 
служители по въпроси, които засягат 
техните интереси; подчертава, че не 
трябва да има дисбаланс между 
изискванията за оповестяване на  
търговска информация за  дружества, 
които работят с портфолия от 
частен капитал, и изискванията за 
оповестяване на такава информация 
за другите частни дружества;

Or. en

Изменение 18
Ieke van den Burg

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че вниманието на 
обществеността беше насочено към 
хедж-фондовете и частния капитал след 
получилите широк отзвук случаи и 
дейности в рамките на известни 
дружества; признава, че хедж-
фондовете и частният капитал отговарят 
на критиките посредством предложения 
за саморегулиране, които включват 
принципа за даване на обяснения в 
случай на несъгласие ('comply or 
explain'); счита, че трябва да се 
предостави достатъчно време, за да 
могат тези кодекси да започнат да 
действат, да бъдат разпространени в 

4. приветства насочването на 
вниманието на обществеността към 
хедж-фондовете и частния капитал;
признава, че хедж-фондовете и частният 
капитал отговарят на критиките 
посредством предложения за 
саморегулиране, които включват 
принципа за даване на обяснения в 
случай на несъгласие ('comply or 
explain'); счита, че тези кодекси са 
крачка напред, но не са достатъчни за 
да предотвратят поемането на 
неоправдани рискове в отрасъла, 
което може да има отрицателни 
последици на макроикономическо 
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световен мащаб и да се анализират 
последиците от тях;

равнище; приканва Комисията да 
предложи целево законодателство;

Or. en

Изменение 19
Alexander Radwan

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че вниманието на 
обществеността беше насочено към 
хедж-фондовете и частния капитал след 
получилите широк отзвук случаи и 
дейности в рамките на известни 
дружества; признава, че хедж-
фондовете и частният капитал отговарят 
на критиките посредством предложения 
за саморегулиране, които включват 
принципа за даване на обяснения в 
случай на несъгласие ('comply or 
explain'); счита, че трябва да се 
предостави достатъчно време, за да 
могат тези кодекси да започнат да 
действат, да бъдат разпространени в 
световен мащаб и да се анализират 
последиците от тях;

4. отбелязва, че вниманието на 
обществеността беше насочено към 
хедж-фондовете и частния капитал след 
получилите широк отзвук случаи и 
дейности в рамките на известни 
дружества; признава, че хедж-
фондовете и частният капитал отговарят 
на критиките посредством предложения 
за саморегулиране, които включват 
принципа за даване на обяснения в 
случай на несъгласие ('comply or 
explain'); счита, че тези кодекси, които 
представляват автономно 
допълнение към законодателството, 
трябва да се вземат предвид колкото 
се може по-скоро и да докажат 
своята ефикасност.

Or. de

Изменение 20
Wolf Klinz

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че вниманието на 
обществеността беше насочено към 
хедж-фондовете и частния капитал след 

4. отбелязва, че вниманието на 
обществеността беше насочено към 
хедж-фондовете и частния капитал след 
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получилите широк отзвук случаи и 
дейности в рамките на известни 
дружества; признава, че хедж-
фондовете и частният капитал отговарят 
на критиките посредством предложения 
за саморегулиране, които включват 
принципа за даване на обяснения в 
случай на несъгласие ('comply or 
explain'); счита, че трябва да се 
предостави достатъчно време, за да 
могат тези кодекси да започнат да 
действат, да бъдат разпространени в 
световен мащаб и да се анализират 
последиците от тях;

получилите широк отзвук случаи и 
дейности в рамките на известни 
дружества; признава, че хедж-
фондовете и частният капитал отговарят 
на критиките посредством предложения 
за саморегулиране, които включват 
принципа за даване на обяснения в 
случай на несъгласие ('comply or 
explain'); счита, че тези кодекси трябва 
да бъдат разпространени в световен 
мащаб и да им се даде достатъчно 
време, за да могат да се анализират
последиците от тях;

Or. en

Изменение 21
Sharon Bowles

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. счита, че изпитани 
незадължителни насоки  могат да 
бъдат развити в по-формални 
структури с по-малко риск от 
непредвидени последици; признава, че 
формалното законодателство по-
трудно се приспособява и че 
кодексите за поведение по–лесно се 
адаптират към промените; предлага 
създаването на единен (опе-stop-shop) 
интернет сайт за Европейския съюз 
за кодекси за поведение, на който да 
бъде дадена международна 
известност; предлага този интернет 
сайт да включва регистър на тези 
дружества, които спазват кодексите 
за поведение, информацията 
оповестена за тях и обяснения за 
неспазване; отбелязва, че 
обясненията за неспазване могат 
също така да бъдат средство за 
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получаване на знания;

Or. en

Изменение 22
John Purvis, Kurt Joachim Lauk

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. счита, че незадължителните 
насоки предлагат по-добри 
възможности за справяне със широк 
спектър от затруднения и 
обстоятелства, поне докато бъдат 
изпитани на практика;

Or. en

Изменение 23
Wolf Klinz

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. съзнава факта, че адекватното и 
ефективно следене на спазването на 
кодексите за поведение остава 
открит въпрос, който трябва да бъде 
решен;

Or. en

Изменение 24
Sharon Bowles

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)
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Проектостановище Изменение

4б. признава, че не съществуват 
единни изисквания за оповестяване на 
информация за  държавните 
инвестиционни фондове ("суверенни 
фондове" SWF ) и приветства 
инициативата на Международния 
валутен фонд за създаване на работна 
група, която да подготви проект на 
международен кодекс за поведение за 
държавните инвестиционни фондове;
счита, че такъв кодекс ще допринесе 
за демистифицирането на дейността 
на държавните инвестиционни 
фондове; призовава Комисията да 
вземи участие в този процес;

Or. en

Изменение 25
Sharon Bowles

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. признава, че местните (onshore) хедж-
фондове в ЕС, управителите на хедж-
фондове и фирмите за частен капитал 
подлежат на съществуващото 
законодателство, по-специално по 
отношение на пазарната злоупотреба, 
както и че непрякото регулиране се 
прилага спрямо тях посредством 
контрагенти и при продажба на 
свързани инвестиции в регулирани 
продукти; отбелязва, че акционерните 
дружества подлежат на обичайните 
изисквания за оповестяване на 
информация;

5. признава, че местните (onshore) хедж-
фондове в ЕС, управителите на хедж-
фондове и фирмите за частен капитал 
подлежат на съществуващото 
законодателство, по-специално по 
отношение на пазарната злоупотреба, 
както и че непрякото регулиране се 
прилага спрямо тях посредством 
контрагенти и при продажба на 
свързани инвестиции в регулирани 
продукти; припомня, по специално, че 
самите банки, които финансират 
хедж-фондове и частен капитал също 
подлежат на регулиране в 
съответствие с правото на 
Общността, включително по 
отношение на тяхната капиталова 
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адекватност, конфликти на интереси 
и системи и методи на контрол; 
отбелязва, че благодарение на 
деловите си отношения с хедж-
фондовете и частния капитал  
банките имат значително влияние 
при изискването и получаването на 
толкова информация от техните 
клиенти, колкото сметнат за 
необходима за изпълнението на 
своята роля;  отбелязва, че връзката 
между хедж-фондовете и техните 
контрагенти се прояви в наложеното 
намаляване на съотношението дълг 
към собствен капитал по време на 
неотдавнашните финансови 
сътресения; отбелязва, че 
акционерните дружества подлежат на 
обичайните изисквания за оповестяване 
на информация; признава, че 
инвестиционните мениджъри имат 
отговорности на доверено лице към 
инвеститорите и следва да 
упражняват правото си на глас в 
защита на интересите на тези 
инвеститори и в съответствие с 
инвестиционния мандат на 
инвестиционния механизъм и че това 
може да изисква проява на така 
наречения активизъм, който може да 
бъде от полза и на дружеството; 
отбелязва, че институциите, които 
дават на заем акции, следва да вземат 
предвид дали и как акциите могат да 
бъдат използвани, включително и за 
гласуване;

Or. en

Изменение 26
Ieke van den Burg

Проектостановище
Параграф 5



AM\718251BG.doc 17/24 PE404.743v01-00

BG

Проектостановище Изменение

5. признава, че местните (onshore) хедж-
фондове в ЕС, управителите на хедж-
фондове и фирмите за частен капитал 
подлежат на съществуващото 
законодателство, по-специално по 
отношение на пазарната злоупотреба, 
както и че непрякото регулиране се 
прилага спрямо тях посредством 
контрагенти и при продажба на 
свързани инвестиции в регулирани 
продукти; отбелязва, че акционерните 
дружества подлежат на обичайните 
изисквания за оповестяване на 
информация;

5. признава, че местните (onshore) хедж-
фондове в ЕС, управителите на хедж-
фондове и фирмите за частен капитал 
подлежат на части от съществуващото 
законодателство, по-специално по 
отношение на пазарната злоупотреба, 
както и че непрякото регулиране се 
прилага спрямо тях посредством 
контрагенти и при продажба на 
свързани инвестиции в регулирани 
продукти; отбелязва, че акционерните 
дружества подлежат на обичайните 
изисквания за оповестяване на 
информация;

Or. en

Изменение 27
Sharon Bowles

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. счита, че всяко проучване на 
възможността за създаване на 
общоевропейска система за 
идентификация на акционери следва 
да включва  анализ на разходите и 
ползите от допълнителните 
изисквания за отчитане с цел 
предотвратяване на преливане на 
информация;

Or. en
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Изменение 28
John Purvis, Kurt Joachim Lauk

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. в интерес на гарантирането на 
равни условия, счита за неуместно 
разграничаването между различните 
видове инвеститори;

Or. en

Изменение 29
Wolf Klinz

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изтъква, че допълнителните и 
особено честите изисквания за 
отчитане могат да окажат натиск в 
полза на краткосрочна рентабилност 
вместо дългосрочна стабилност;

заличава се

Or. en

Изменение 30
Sharon Bowles

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изтъква, че допълнителните и 
особено честите изисквания за 
отчитане могат да окажат натиск в 
полза на краткосрочна рентабилност 
вместо дългосрочна стабилност;

6. в контекста на инвестициите на 
частен капитал, отбелязва, че 
въвеждането на изисквания за по-
често отчитане би могло да окаже 
натиск в полза на краткосрочна 
рентабилност; в общия контекст, 
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смята, че е необходима по-добра 
връзка между възнагражденията и 
дългосрочните резултати;

Or. en

Изменение 31
Alexander Radwan

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изтъква, че допълнителните и особено 
честите изисквания за отчитане могат 
да окажат натиск в полза на 
краткосрочна рентабилност вместо 
дългосрочна стабилност;

6. изтъква, че допълнителните и особено 
честите изисквания за отчитане следва 
да се основават на едно разумно 
съотношение между разходи и ползи, 
но че дългосрочната стабилност 
оправдава полагането на 
допълнителни усилия;

Or. de

Изменение 32
Ieke van den Burg

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изтъква, че допълнителните и особено 
честите изисквания за отчитане могат 
да окажат натиск в полза на 
краткосрочна рентабилност вместо 
дългосрочна стабилност;

6. изтъква, че допълнителни изисквания 
за отчитане може да бъдат 
необходими за разкриване на 
информация за стратегиите на хедж-
фондовете и дружествата, 
инвестиращи частен капитал, което 
е важно от гледна точка на 
дългосрочната стабилност и 
призовава Съвета по международни 
счетоводни стандарти да направи 
оценки и предложения;
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Or. en

Изменение 33
Sharon Bowles

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. приветства предложението на 
Международната организация на 
комисиите по ценни книжа за оценка 
на портфолията на хедж-фондовете 
и с интерес очаква широкото й 
въвеждане; отбелязва, че 
понастоящем се извършва оценка на 
неликвидните активи;

Or. en

Изменение 34
Sharon Bowles

Проектостановище
Параграф 6 б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. Признава, че нито хедж-
фондовете нито частния капитал са 
причината за сегашните финансови 
проблеми; подкрепя международния 
консенсус, изразен от Комисията, 
държавите-членки, Европейската 
централна банка, Форума за 
финансова стабилност, 
Международната организация на 
комисиите по ценни книжа и други, че
е необходимо време за да се разберат 
истинските причини и следствия на 
сътресенията при ипотечните 
кредите и че един прибързан 
законодателен отговор би бил грешка;
отбелязва обаче разкритата  липса на 
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разбиране на комплексните продукти 
и рейтинги и необходимостта 
колкото се може по-скоро да бъдат 
разработени мерки за гарантиране на 
по-добро разбиране и представа за 
процесите и условното обозначение 
на различните видове риск, като 
ликвидност и комплексност, както и 
кредитоспособност;

Or. en

Изменение 35
Sharon Bowles

Проектостановище
Параграф 6 в (нов)

Проектостановище Изменение

6в. счита, че по отношение на новите 
продукти, новаторството е важно и 
не трябва да бъде неоснователно 
възпрепятствано; заявява, че 
спазването на принципа на 
разумността (prudent person principle), 
съвестният надзорен и 
инвеститорски контрол и 
осъзнаването на риска са по-важни 
отколкото една регистрационна 
система, с която може да се  
злоупотреби, както стана с 
кредитните рейтинги;

Or. en

Изменение 36
Sharon Bowles

Проектостановище
Параграф 6 г (нов)
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Проектостановище Изменение

6г. отбелязва, че държавите-членки 
са предприели или могат да 
предприемат мерки срещу 
източването на активи, включително 
задължаване на директорите, и че 
няма основание да се счита, че една 
мярка на общностно равнище би била 
по-ефективна;

Or. en

Изменение 37
Sharon Bowles

Проектостановище
Параграф 6 д (нов)

Проектостановище Изменение

6д. не подкрепя разработването на 
отделно законодателство по 
отношение на хедж-фондовете и 
частния капитал, но счита, че 
Комисията следва да проучи 
подходящи модификации на 
съществуващия регламент; счита, че 
модификациите трябва да бъдат 
универсални и не следва да бъдат 
несправедливо дискриминиращи;
твърдо подкрепя по-доброто 
регулиране и вярва, че към 
хармонизация следва да се пристъпва 
само при наличието на 
доказателства за неефективност на 
пазара;

Or. en
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Изменение 38
John Purvis, Kurt Joachim Lauk

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. счита за непрактично и 
контрапродуктивно по отношение на 
насърчаването на инвестициите, 
изкуственото разграничаване между 
различни категории частни 
инвеститори на акции;

Or. en

Изменение 39
John Purvis, Kurt Joachim Lauk

Проектостановище
Параграф 6 б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. препоръчва да се изисква от  хедж-
фондовете, които  търсят 
инвестиции чрез инвеститори на 
дребно да се придържат към 
определен сектор и формален профил 
на риска и да бъдат продавани само 
чрез търговци, които имат 
необходимите технически и 
консултантски квалификации и 
морални качества;

Or. en

Изменение 40
Ieke van den Burg

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)
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Проектостановище Изменение

6a. отбелязва, че даването на заем на 
акции с цел гласуване с взетите на 
заем акции е лоша практика;
подчертава, че дългосрочната 
перспектива за акционерите е за 
предпочитане пред краткосрочното 
вземане на заем на акции; призовава 
Комисията да предложи 
законодателство, което да изисква 
от посредниците да дават 
възможност на акционерите да 
гласуват и да гарантира, че техните 
инструкции за гласуване се спазват и 
че политиката на гласуване на 
установени акционери е известна;

Or. en
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