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Pozměňovací návrh 1
Sharon Bowles

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

–1. vítá zjištění studií o zajišťovacích 
fondech, soukromém kapitálu a 
transparentnosti zadaných jeho 
Hospodářským a měnovým výborem; 

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Wolf Klinz

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že nedostatečné provádění 
komplexní kontroly ze strany investorů 
nemůže být vyváženo větší 
transparentností;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Sharon Bowles

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že nedostatečné provádění 
komplexní kontroly ze strany investorů 
nemůže být vyváženo větší 
transparentností;

1. uznává, že zlepšení transparentnosti, 
zejména na podporu většího pochopení a 
lepší viditelnosti rizik hraje hodnotnou 
úlohu, ale konstatuje, že transparentnost 
je pomůckou pro komplexní kontrolu, a 
nikoli její náhradou;
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Or. en

Pozměňovací návrh 4
Alexander Radwan

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že nedostatečné provádění
komplexní kontroly ze strany investorů 
nemůže být vyváženo větší
transparentností;

1. připomíná, že komplexní kontrola ze 
strany investorů a transparentnost ze 
strany poskytovatelů jsou nutné pro 
zajištění stability finančních trhů;

Or. de

Pozměňovací návrh 5
Ieke van den Burg

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že nedostatečné provádění 
komplexní kontroly ze strany investorů 
nemůže být vyváženo větší 
transparentností;

1. připomíná, že nedostatečné provádění 
komplexní kontroly ze strany investorů 
nemůže být vyváženo pouze větší 
transparentností; zdůrazňuje, že 
transparentnost přispívá k lepšímu 
pochopení složitých finančních produktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Ieke van den Burg

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. konstatuje, že mezinárodní finanční 
krize zvýraznila nedostatek 
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transparentnosti na dotčených trzích; 
uznává potřebu větší transparentnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Wolf Klinz

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. uznává, že zajišťovací fondy a 
soukromý kapitál jsou rozdílné investiční 
prostředky, které se liší povahou investice 
a investiční strategie;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Sharon Bowles

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uvádí, že základním nástrojem pro řízení 
rizik je cílená transparentnost: pro širokou 
veřejnost je důležitá otevřenost, pokud jde 
o cíle, investoři potřebují znát podrobnosti 
týkající se povahy, hodnocení a rizika 
investic a orgány dohledu pak potřebují být 
informovány o celé škále postojů a
strategií při zachování důvěrnosti těchto 
informací; účinky transparentnosti mohou 
být negativní, například když dojde ke 
„stádnímu chování“ v důsledku vyzrazení 
investičních strategií konkurentům, ale i 
pozitivní, například tím, že se předejde 
tomu, aby investoři uvěřili 
katastrofičtějším scénářům, než které 
odpovídají skutečnosti;

2. uvádí, že základním nástrojem pro řízení 
rizik je cílená transparentnost: pro širokou 
veřejnost je důležitá otevřenost, pokud jde 
o cíle, investoři potřebují znát podrobnosti 
týkající se povahy, hodnocení a rizika 
investic a orgány dohledu pak potřebují být 
informovány o celé škále postojů, strategií, 
řízení rizik, kontrolách zneužívání trhu a 
dalších postupech dodržování shody při 
zachování přiměřené míry důvěrnosti 
těchto informací; účinky transparentnosti 
mohou být negativní, například když dojde 
ke „stádnímu chování“ v důsledku 
vyzrazení investičních strategií 
konkurentům, ale i pozitivní, například tím, 
že se předejde tomu, aby investoři uvěřili 
katastrofičtějším scénářům, než které 
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odpovídají skutečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Alexander Radwan

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uvádí, že základním nástrojem pro řízení 
rizik je cílená transparentnost: pro širokou 
veřejnost je důležitá otevřenost, pokud jde 
o cíle, investoři potřebují znát podrobnosti 
týkající se povahy, hodnocení a rizika 
investic a orgány dohledu pak potřebují být 
informovány o celé škále postojů a strategií 
při zachování důvěrnosti těchto informací; 
účinky transparentnosti mohou být 
negativní, například když dojde ke 
„stádnímu chování“ v důsledku vyzrazení 
investičních strategií konkurentům, ale i 
pozitivní, například tím, že se předejde 
tomu, aby investoři uvěřili 
katastrofičtějším scénářům, než které 
odpovídají skutečnosti;

2. uvádí, že základním nástrojem pro řízení 
rizik je cílená transparentnost: pro širokou 
veřejnost je důležitá otevřenost, pokud jde 
o cíle, investoři potřebují znát podrobnosti 
týkající se povahy, hodnocení a rizika 
investic a orgány dohledu pak potřebují být 
informovány o celé škále postojů a strategií 
při zachování důvěrnosti těchto informací; 
transparentnost má pro všechny 
zúčastněné maximální užitek, protože
účastníkům trhu zpřístupňuje potřebné 
informace k odůvodnění jejich 
rozhodnutí;

Or. de

Pozměňovací návrh 10
Ieke van den Burg

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uvádí, že základním nástrojem pro řízení 
rizik je cílená transparentnost: pro širokou 
veřejnost je důležitá otevřenost, pokud jde 
o cíle, investoři potřebují znát podrobnosti 
týkající se povahy, hodnocení a rizika 
investic a orgány dohledu pak potřebují být 

2. uvádí, že základním nástrojem pro řízení 
rizik je cílená transparentnost; zdůrazňuje 
potřebu diverzifikované míry 
transparentnosti; pro širokou veřejnost je 
důležitá otevřenost, pokud jde o cíle, 
investoři potřebují znát podrobnosti 
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informovány o celé škále postojů a strategií 
při zachování důvěrnosti těchto informací; 
účinky transparentnosti mohou být 
negativní, například když dojde ke 
„stádnímu chování“ v důsledku vyzrazení 
investičních strategií konkurentům, ale i
pozitivní, například tím, že se předejde 
tomu, aby investoři uvěřili 
katastrofičtějším scénářům, než které 
odpovídají skutečnosti; 

týkající se povahy, hodnocení a rizika 
investic a orgány dohledu pak potřebují být 
informovány o celé škále postojů a strategií 
při zachování důvěrnosti těchto informací; 
mělo by se předcházet negativním 
účinkům transparentnosti, například když 
dojde ke „stádnímu chování“ v důsledku 
vyzrazení investičních strategií 
konkurentům, a měly by být podporovány
pozitivní účinky, například tím, že se 
předejde tomu, aby investoři uvěřili 
katastrofičtějším scénářům, než které 
odpovídají skutečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Sharon Bowles

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. všímá se zkušeností ze Spojených států 
amerických, kde konkurence využila 
právních předpisů o svobodě informací 
pro získání té úrovně podrobností o 
investicích fondů, která je určena pro 
investory, čímž ohrozila investory i fond;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Wolf Klinz

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že standardizace
mimoburzovních produktů (OTC) je 
protimluv, neboť clearingový systém OTC 
je teoreticky atraktivní, ale zvýšil by 

3. domnívá se, že mimoburzovní produkty
(OTC) by měly být obchodovány ve větší 
míře pomocí běžných obchodních 
systémů, aby se zvýšilo ocenění podle 
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náklady, takže pokud by nebyl prováděn 
na mezinárodním základě, mohl by 
poškodit konkurenceschopnost Evropy na 
globálním trhu;

označení trhů; domnívá se také, že s cílem 
zajistit rovné podmínky v celosvětovém 
měřítku musí být na mezinárodním 
základě zaveden nový systém;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Ieke van den Burg

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že standardizace 
mimoburzovních produktů (OTC) je 
protimluv, neboť clearingový systém OTC 
je teoreticky atraktivní, ale zvýšil by 
náklady, takže pokud by nebyl prováděn
na mezinárodním základě, mohl by 
poškodit konkurenceschopnost Evropy na 
globálním trhu;

3. domnívá se, že standardizace 
mimoburzovních produktů (OTC) by 
pomohla předcházet systémovým rizikům 
a clearingový systém OTC by poskytl 
transparentnost a přehled, které dohled 
potřebuje pro posouzení takových rizik; 
domnívá se, že takový systém, zavedený na 
mezinárodním základě, by byl 
upřednostňován, aby nebyla poškozena 
konkurenceschopnost Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Sharon Bowles

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. nicméně se domnívá, že šetření 
možných ujednání ohledně zveřejňování 
nebo clearingu a shromažďování 
statistických informací pro nástroje OTC 
by mělo probíhat na úrovni EU i na 
mezinárodní úrovni;

Or. en
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Pozměňovací návrh 15
Sharon Bowles

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. varuje před prováděním smluvních 
podmínek pro stanovení omezení rizika, 
která by představovala regulaci produktů 
a zasahovala by do finančních inovací a 
do volby investorů;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Sharon Bowles

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. podtrhuje nutnost překonat 
roztříštěnost regulačního rámce, a tak i 
překážky pro přeshraniční šíření 
alternativních investic vytvořením 
evropského režimu soukromých umístění;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Sharon Bowles

Návrh stanoviska
Bod 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3d. zdůrazňuje, že sledování a podávání 
zpráv v celém odvětví hraje úlohu při 
řešení veřejných problémů a za účelem 
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pochopení hospodářského vlivu
soukromého kapitálu a že existuje 
požadavek, aby soukromé a státní podniky 
konzultovaly se svými zaměstnanci 
záležitosti, které mohou ovlivnit jejich 
zájmy; zdůrazňuje, že mezi komerčním 
zveřejněním požadovaným od soukromých 
společností s kapitálovým portfoliem a 
zveřejněním požadovaným od jiných 
soukromých společností by měla být 
vytvořena rovnováha;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Ieke van den Burg

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že pozornost veřejnosti 
upoutaly zajišťovací fondy a soukromý 
kapitál v souvislosti s několika 
významnými případy a činností v rámci
dobře známých společností; uznává, že jak 
zajišťovací fondy tak soukromý kapitál 
reagují na kritiku návrhy na samoregulaci, 
které zahrnují zásadu „dodržuj nebo 
vysvětli“; domnívá se, že je třeba 
poskytnout dostatek času, aby se tyto 
předpisy vyzkoušely, globálně rozšířily a 
aby mohly být analyzovány jejich účinky;

4. vítá pozornost veřejnosti, která je 
věnována zajišťovacím fondům a 
soukromému kapitálu; uznává, že jak 
zajišťovací fondy tak soukromý kapitál 
reagují na kritiku návrhy na samoregulaci, 
které zahrnují zásadu „dodržuj nebo 
vysvětli“; domnívá se, že tyto předpisy 
jsou krokem vpřed, ale nestačí k tomu, 
aby se odvětví zabránilo podnikat 
nepřiměřená rizika, což může mít 
negativní dopad na makroekonomiku; 
naléhavě žádá Komisi, aby předložila 
cílové právní předpisy;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Alexander Radwan

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že pozornost veřejnosti 
upoutaly zajišťovací fondy a soukromý 
kapitál v souvislosti s několika 
významnými případy a činností v rámci 
dobře známých společností; uznává, že jak 
zajišťovací fondy tak soukromý kapitál 
reagují na kritiku návrhy na samoregulaci, 
které zahrnují zásadu „dodržuj nebo 
vysvětli“; domnívá se, že je třeba 
poskytnout dostatek času, aby se tyto 
předpisy vyzkoušely, globálně rozšířily a 
aby mohly být analyzovány jejich účinky;

4. připomíná, že pozornost veřejnosti 
upoutaly zajišťovací fondy a soukromý 
kapitál v souvislosti s několika 
významnými případy a činností v rámci 
dobře známých společností; uznává, že jak 
zajišťovací fondy tak soukromý kapitál 
reagují na kritiku návrhy na samoregulaci, 
které zahrnují zásadu „dodržuj nebo 
vysvětli“; domnívá se, že je třeba 
poskytnout dostatek času, aby tyto 
předpisy, které existují jako vlastní 
odpovědné doplnění právních předpisů,
byly co nejrychleji zohledněny a aby byla 
doložena jejich účinnost;

Or. de

Pozměňovací návrh 20
Wolf Klinz

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že pozornost veřejnosti 
upoutaly zajišťovací fondy a soukromý 
kapitál v souvislosti s několika 
významnými případy a činností v rámci 
dobře známých společností; uznává, že jak 
zajišťovací fondy tak soukromý kapitál 
reagují na kritiku návrhy na samoregulaci, 
které zahrnují zásadu „dodržuj nebo 
vysvětli“; domnívá se, že je třeba
poskytnout dostatek času, aby se tyto 
předpisy vyzkoušely, globálně rozšířily a 
aby mohly být analyzovány jejich účinky;

4. připomíná, že pozornost veřejnosti 
upoutaly zajišťovací fondy a soukromý 
kapitál v souvislosti s několika 
významnými případy a činností v rámci 
dobře známých společností; uznává, že jak 
zajišťovací fondy tak soukromý kapitál 
reagují na kritiku návrhy na samoregulaci, 
které zahrnují zásadu „dodržuj nebo 
vysvětli“; domnívá se, že je třeba, aby se 
tyto předpisy vyzkoušely a globálně 
rozšířily, a že je třeba poskytnout dostatek 
času, aby mohly být analyzovány jejich 
účinky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Sharon Bowles

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že z testovaných 
dobrovolných obecných pokynů mohou 
vzniknout formálnější struktury s menším 
rizikem nepředvídaných důsledků; 
uznává, že formální předpisy nelze tak 
přizpůsobovat a že kodexy chování se 
inovativním změnám přizpůsobují lépe; 
navrhuje, aby byla vytvořena souhrnná 
internetová stránka pro kodexy chování 
v Evropské unii a aby byla propagována 
na mezinárodní úrovni; navrhuje, aby 
tato internetová stránka obsahovala 
registr osob, které plní kodexy chování, 
jejich zveřejnění a vysvětlení neplnění; 
připomíná, že i důvody pro neplnění 
mohou být studijní pomůckou;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
John Purvis, Kurt Joachim Lauk

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. navrhuje, aby dobrovolné obecné 
pokyny nabízely lepší rozsah pro řešení 
celé řady složitých otázek a okolností, a to 
alespoň do té doby, než budou vyzkoušeny 
v praxi;

Or. en
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Pozměňovací návrh 23
Wolf Klinz

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. je si vědom skutečnosti, že vhodné a 
účinné sledování kodexů chování zůstává 
otevřenou otázkou, která musí být 
vyřešena;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Sharon Bowles

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. uznává, že nedochází k jednotnému 
zveřejňování fondů státního majetku, a 
vítá iniciativu Mezinárodního měnového 
fondu vytvořit pracovní skupinu, která by 
vypracovala mezinárodní kodex chování 
pro fondy státního majetku; věří, že 
takový kodex chování přispěje 
k demystifikaci těchto fondů; vyzývá 
Komisi, aby se tohoto procesu účastnila;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Sharon Bowles

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. uznává, že onshore zajišťovací fondy, 
manažeři zajišťovacích fondů a společnosti 

5. uznává, že onshore zajišťovací fondy, 
manažeři zajišťovacích fondů a společnosti 
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spravující soukromý kapitál podléhají 
platným právním předpisům zejména 
v oblasti zneužívání trhu a že se na ně 
vztahuje nepřímá regulace prostřednictvím 
smluvních stran a v případě prodeje 
souvisejících investic jako součásti 
regulovaných produktů; připomíná, že 
majetkové podíly podléhají obvyklým 
požadavkům na zveřejňování;

spravující soukromý kapitál podléhají 
platným právním předpisům zejména 
v oblasti zneužívání trhu a že se na ně 
vztahuje nepřímá regulace prostřednictvím 
smluvních stran a v případě prodeje 
souvisejících investic jako součásti 
regulovaných produktů; připomíná 
zejména, že banky, které financují 
zajišťovací fondy a soukromý kapitál jsou 
podle práva Společenství samy 
regulovány, pokud jde mimo jiné o 
kapitálovou přiměřenost, konflikt zájmů a 
systémy a kontroly; připomíná také, že 
obchodní vztahy mezi bankami a 
zajišťovacími fondy a soukromým 
kapitálem jim dávají značný vliv, aby 
mohly od svých klientů požadovat a 
přijímat takové množství informací, jaké 
považují za nezbytné pro plnění své úlohy; 
všímá si, že spojení mezi zajišťovacími 
fondy a jejich protistranami se 
v nedávném finančním rozruchu projevilo 
při nuceném uvolňování; připomíná, že 
majetkové podíly podléhají obvyklým 
požadavkům na zveřejňování; uznává, že 
investiční manažeři mají svěřeneckou 
odpovědnost vůči investorům a měli by 
uplatňovat hlasovací práva v zájmu těchto 
investorů a po zvážení investičního 
mandátu investičního nástroje a že k tomu 
může být nutný tzv. aktivismus, který 
může mít prospěch i pro společnost; 
připomíná, že instituce půjčující podíly by 
měly brát pečlivý zřetel na to, zda a jak 
mohou být podíly využity, včetně využití 
pro účely hlasování;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Ieke van den Burg

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. uznává, že onshore zajišťovací fondy, 
manažeři zajišťovacích fondů a společnosti 
spravující soukromý kapitál podléhají 
platným právním předpisům zejména 
v oblasti zneužívání trhu a že se na ně 
vztahuje nepřímá regulace prostřednictvím 
smluvních stran a v případě prodeje 
souvisejících investic jako součásti 
regulovaných produktů; připomíná, že 
majetkové podíly podléhají obvyklým 
požadavkům na zveřejňování;

5. uznává, že onshore zajišťovací fondy, 
manažeři zajišťovacích fondů a společnosti 
spravující soukromý kapitál podléhají 
některým platným právním předpisům 
zejména v oblasti zneužívání trhu a že se 
na ně vztahuje nepřímá regulace 
prostřednictvím smluvních stran a 
v případě prodeje souvisejících investic 
jako součásti regulovaných produktů; 
připomíná, že majetkové podíly podléhají 
obvyklým požadavkům na zveřejňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Sharon Bowles

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zastává názor, že součástí jakéhokoli 
šetření možnosti systému identifikace 
podílníka v celé EU by měla být pro další 
požadavky na zveřejňování analýza 
nákladů a výnosů s cílem vyvarovat se 
přebytku informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
John Purvis, Kurt Joachim Lauk

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. v zájmu zajištění rovných podmínek 
pokládá za nepřiměřenou diskriminaci 
různých investorů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 29
Wolf Klinz

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. trvá na tom, že dodatečné požadavky –
zejména na časté zveřejňování – mohou 
vytvářet poptávku po krátkodobých 
výnosech spíše než po dlouhodobé 
stabilitě;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Sharon Bowles

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. trvá na tom, že dodatečné požadavky –
zejména na časté zveřejňování – mohou 
vytvářet poptávku po krátkodobých 
výnosech spíše než po dlouhodobé 
stabilitě;

6. v souvislosti se soukromým kapitálem 
připomíná, že zavedení požadavků na 
častější zveřejňování by mohlo vytvářet
poptávku po krátkodobých výnosech; ve 
všech ohledech se domnívá, že je zapotřebí 
lepšího propojení souborů odměňování a 
dlouhodobých výkonů;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Alexander Radwan

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. trvá na tom, že dodatečné požadavky –
zejména na časté zveřejňování – mohou
vytvářet poptávku po krátkodobých 
výnosech spíše než po dlouhodobé 
stabilitě.

6. trvá na tom, že dodatečné požadavky –
zejména na časté zveřejňování – musí být 
v obhajitelném poměru nákladů a výnosů, 
ale že trvalá stabilita odůvodňuje úsilí 
navíc;

Or. de

Pozměňovací návrh 32
Ieke van den Burg

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. trvá na tom, že dodatečné požadavky –
zejména na časté zveřejňování – mohou 
vytvářet poptávku po krátkodobých 
výnosech spíše než po dlouhodobé 
stabilitě;

6. trvá na tom, že dodatečné požadavky na 
zveřejňování mohou být nutné k odhalení 
informací o strategiích zajišťovacích 
fondů a soukromých kapitálových 
společností, nutných pro dlouhodobou 
stabilitu, a naléhá na Mezinárodní radu 
pro účetní standardy (IASB), aby 
předložila hodnocení a návrhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Sharon Bowles

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vítá návrh Mezinárodní organizace 
komisí pro cenné papíry ohledně 
oceňování portfolií zajišťovacích fondů a 
těší se na jeho dalekosáhlé zavedení; 
všímá si, že v současné době probíhá 
oceňování nelikvidních aktiv;
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Pozměňovací návrh 34
Sharon Bowles

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. uznává, že ani zajišťovací fondy, ani 
soukromý kapitál nejsou příčinou 
současného finančního rozruchu; 
podporuje mezinárodní konsensus 
vyjádřený Komisí, členskými státy, 
Evropskou centrální bankou, Fórem 
finanční stability, Mezinárodní organizací 
komisí pro cenné papíry a dalšími 
subjekty o tom, že bude trvat, než budou 
pochopeny celé příčiny a účinky rozruchu 
kolem rizikových hypoték, a že by chybou 
byla unáhlená legislativní reakce; 
konstatuje však, že bylo odhaleno 
nedostatečné pochopení složitých 
produktů a ratingů a že by co nejdříve 
měla být vytvořena opatření pro zajištění 
lepšího pochopení, viditelnosti procesů a 
notací pro různé typy rizik, jako je 
likvidita a složitost, stejně jako 
důvěryhodnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Sharon Bowles

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. domnívá se, že vzhledem k novým 
produktům je důležitá inovace, která 
nesmí být nepřiměřeně brzděna; 
konstatuje, že zásady obezřetnosti, 
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pečlivost dohledu a investování a 
viditelnost rizik jsou důležitější než 
registrační systém, který by mohl být 
zneužit stejně jako rating úvěrů;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Sharon Bowles

Návrh stanoviska
Bod 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6d. všímá si, že členské státy přijaly nebo 
mohou přijmout opatření proti rozprodeji 
majetku, včetně povinností ředitelů, a že 
nejsou žádné důkazy o tom, že by opatření 
Společenství bylo účinnější;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Sharon Bowles

Návrh stanoviska
Bod 6 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6e. nepodporuje rozvoj samostatných 
právních předpisů zaměřených na 
zajišťovací fondy a soukromý kapitál, ale 
domnívá se, že by Komise měla prošetřit 
vhodné úpravy stávajících předpisů; 
domnívá se, že jakékoli změny musí být 
univerzální a neměly by nespravedlivě 
diskriminovat; je důrazným zastáncem 
lepší regulace a domnívá se, že 
k harmonizaci by mělo docházet pouze 
tehdy, když existují důkazy o selhání trhu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 38
John Purvis, Kurt Joachim Lauk

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že je z hlediska podpory 
investic nepraktické a kontraproduktivní, 
aby se uměle rozlišovaly kategorie 
soukromých investorů do kapitálů;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
John Purvis, Kurt Joachim Lauk

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. doporučuje, aby se zajišťovací fondy, 
které usilují o investice drobných 
investorů, musely samy zavázat 
k definovanému odvětví a 
k formulkovému rizikovému profilu a aby 
se směly prodávat pouze prostřednictvím 
obchodníků, kteří mají zvláštní oprávnění, 
pokud jde o technickou kvalifikaci, 
poradenskou schopnost a etickou 
bezúhonnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Ieke van den Burg

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. konstatuje, že půjčky cenných papírů 
za účelem hlasování o půjčených podílech 
jsou špatnou praxí; zdůrazňuje, že před 
půjčenými podíly na krátkou dobu jsou 
upřednostňovány dlouhodobé vyhlídky 
podílníků; naléhá na Komisi, aby 
předložila právní předpisy, které by 
vyžadovaly, aby podílníci potřebovali pro 
hlasování prostředníky, které by zajistily, 
že by jejich pokyny ohledně hlasování byly 
splněny, a které by zaručily, že by byly 
zveřejněny politiky hlasování označených 
podílníků;

Or. en
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