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Τροπολογία 1
Sharon Bowles

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. επικροτεί τα πορίσματα των μελετών 
για τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου, τα 
ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια και τη 
διαφάνεια που ανατέθηκαν από την
Επιτροπής Οικονομικών και 
Νομισματικών Θεμάτων του·

Or. en

Τροπολογία 2
 Wolf Klinz 

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. παρατηρεί ότι η έλλειψη δέουσας 
επιμέλειας από τους επενδυτές δεν μπορεί 
να εξισορροπηθεί με μεγαλύτερη 
διαφάνεια·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 3
Sharon Bowles

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. παρατηρεί ότι η έλλειψη δέουσας 
επιμέλειας από τους επενδυτές δεν μπορεί 
να εξισορροπηθεί με μεγαλύτερη 

1. αναγνωρίζει ότι οι εξελίξεις στη 
διαφάνεια, ιδίως για την προώθηση 
μεγαλύτερης κατανόησης και καλύτερης 
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διαφάνεια· προβολής των κινδύνων διαδραματίζουν 
πολύτιμο ρόλο, αλλά παρατηρεί ότι η 
διαφάνεια αποτελεί στήριξη και όχι 
υποκατάστατο της δέουσας επιμέλειας

Or. en

Τροπολογία 4
Alexander Radwan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. παρατηρεί ότι η έλλειψη δέουσας 
επιμέλειας από τους επενδυτές δεν μπορεί 
να εξισορροπηθεί με μεγαλύτερη
διαφάνεια·

1. παρατηρεί ότι η επιμέλεια εκ μέρους 
των επενδυτών και η διαφάνεια εκ μέρους 
των προσφερόντων είναι απαραίτητες για 
τη διασφάλιση της σταθερότητας των 
κεφαλαιαγορών·

Or. de

Τροπολογία 5
Ieke van den Burg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. παρατηρεί ότι η έλλειψη δέουσας 
επιμέλειας από τους επενδυτές δεν μπορεί 
να εξισορροπηθεί με μεγαλύτερη 
διαφάνεια·

1. παρατηρεί ότι η έλλειψη δέουσας 
επιμέλειας από τους επενδυτές δεν μπορεί 
να εξισορροπηθεί μόνο με μεγαλύτερη 
διαφάνεια· υπογραμμίζει ότι η διαφάνεια 
συνεισφέρει στην καλύτερη κατανόηση 
των σύνθετων χρηματοοικονομικών 
προϊόντων·

Or. en
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Τροπολογία 6
Ieke van den Burg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. παρατηρεί ότι η διεθνής οικονομική 
κρίση έχει υπογραμμίσει την έλλειψη 
διαφάνειας όσον αφορά τις εμπλεκόμενες 
αγορές· αναγνωρίζει την ανάγκη 
μεγαλύτερης διαφάνειας·

Or. en

Τροπολογία 7
Wolf Klinz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. αναγνωρίζει ότι τα αμοιβαία κεφάλαια 
κινδύνου και τα ιδιωτικά μετοχικά 
κεφάλαια είναι ευδιάκριτα επενδυτικά 
μέσα τα οποία διαφέρουν όσον αφορά τον 
χαρακτήρα των επενδύσεων και την 
επενδυτική στρατηγική·

Or. en

Τροπολογία 8
Sharon Bowles

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. δηλώνει ότι η σκόπιμη διαφάνεια 
αποτελεί βασικό εργαλείο για τη 
διαχείριση του κινδύνου: για το κοινό, 

2. δηλώνει ότι η σκόπιμη διαφάνεια 
αποτελεί βασικό εργαλείο για τη 
διαχείριση του κινδύνου: για το κοινό, 
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σημασία έχει η ειλικρίνεια όσον αφορά 
τους στόχους, για τους επενδυτές η 
λεπτομέρεια της φύσης, της εκτίμησης και 
του κινδύνου των επενδύσεων και για τους 
επόπτες μια πλήρης άποψη των θέσεων και
των στρατηγικών, με παράλληλη τήρηση 
του απορρήτου των πληροφοριών αυτών· 
οι επιπτώσεις της διαφάνειας μπορεί να 
είναι αρνητικές, όπως στην περίπτωση του 
herding, όπου οι επενδυτικές στρατηγικές 
αποκαλύπτονται στους ανταγωνιστές, αλλά 
και θετικές, συμπεριλαμβανομένου του να 
μην γίνονται υποθέσεις για καταστάσεις 
χειρότερες από την πραγματικότητα·

σημασία έχει η ειλικρίνεια όσον αφορά 
τους στόχους, για τους επενδυτές η 
λεπτομέρεια της φύσης, της εκτίμησης και 
του κινδύνου των επενδύσεων και για τους 
επόπτες μια πλήρης άποψη των θέσεων,
των στρατηγικών, της διαχείρισης 
κινδύνου, των ελέγχων κατάχρησης της 
αγοράς και άλλων διαδικασιών 
συμμόρφωσης, με παράλληλη τήρηση 
ενός κατάλληλου επιπέδου απορρήτου των 
πληροφοριών αυτών· οι επιπτώσεις της 
διαφάνειας μπορεί να είναι αρνητικές, 
όπως στην περίπτωση του herding, όπου οι 
επενδυτικές στρατηγικές αποκαλύπτονται 
στους ανταγωνιστές, αλλά και θετικές, 
συμπεριλαμβανομένου του να μην γίνονται 
υποθέσεις για καταστάσεις χειρότερες από 
την πραγματικότητα·

Or. en

Τροπολογία 9
Alexander Radwan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. δηλώνει ότι η σκόπιμη διαφάνεια 
αποτελεί βασικό εργαλείο για τη 
διαχείριση του κινδύνου: για το κοινό, 
σημασία έχει η ειλικρίνεια όσον αφορά 
τους στόχους, για τους επενδυτές η 
λεπτομέρεια της φύσης, της εκτίμησης και 
του κινδύνου των επενδύσεων και για τους 
επόπτες μια πλήρης άποψη των θέσεων και 
των στρατηγικών, με παράλληλη τήρηση 
του απορρήτου των πληροφοριών αυτών· 
οι επιπτώσεις της διαφάνειας μπορεί να 
είναι αρνητικές, όπως στην περίπτωση 
του herding, όπου οι επενδυτικές 
στρατηγικές αποκαλύπτονται στους 

2. δηλώνει ότι η σκόπιμη διαφάνεια 
αποτελεί βασικό εργαλείο για τη 
διαχείριση του κινδύνου: για το κοινό, 
σημασία έχει η ειλικρίνεια όσον αφορά 
τους στόχους, για τους επενδυτές η 
λεπτομέρεια της φύσης, της εκτίμησης και 
του κινδύνου των επενδύσεων και για τους 
επόπτες μια πλήρης άποψη των θέσεων και 
των στρατηγικών, με παράλληλη τήρηση 
του απορρήτου των πληροφοριών αυτών· η 
διαφάνεια είναι εξαιρετικά χρήσιμη για 
όλους τους εμπλεκομένους διότι 
προσφέρει στους παράγοντες της αγοράς 
τις απαραίτητες πληροφορίες για την 
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ανταγωνιστές, αλλά και θετικές, 
συμπεριλαμβανομένου του να μην 
γίνονται υποθέσεις για καταστάσεις 
χειρότερες από την πραγματικότητα·

τεκμηρίωση των αποφάσεών τους·

Or. de

Τροπολογία 10
Ieke van den Burg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. δηλώνει ότι η σκόπιμη διαφάνεια 
αποτελεί βασικό εργαλείο για τη 
διαχείριση του κινδύνου: για το κοινό, 
σημασία έχει η ειλικρίνεια όσον αφορά 
τους στόχους, για τους επενδυτές η 
λεπτομέρεια της φύσης, της εκτίμησης και 
του κινδύνου των επενδύσεων και για τους 
επόπτες μια πλήρης άποψη των θέσεων και 
των στρατηγικών, με παράλληλη τήρηση 
του απορρήτου των πληροφοριών αυτών· 
οι επιπτώσεις της διαφάνειας μπορεί να 
είναι αρνητικές, όπως στην περίπτωση του 
herding, όπου οι επενδυτικές στρατηγικές 
αποκαλύπτονται στους ανταγωνιστές, αλλά 
και θετικές, συμπεριλαμβανομένου του να 
μην γίνονται υποθέσεις για καταστάσεις 
χειρότερες από την πραγματικότητα·

2. δηλώνει ότι η σκόπιμη διαφάνεια 
αποτελεί βασικό εργαλείο για τη 
διαχείριση του κινδύνου· τονίζει την 
αναγκαιότητα ενός διαφοροποιημένου 
επιπέδου διαφάνειας: για το κοινό, 
σημασία έχει η ειλικρίνεια όσον αφορά 
τους στόχους, για τους επενδυτές η 
λεπτομέρεια της φύσης, της εκτίμησης και 
του κινδύνου των επενδύσεων και για τους 
επόπτες μια πλήρης άποψη των θέσεων και 
των στρατηγικών, με παράλληλη τήρηση 
του απορρήτου των πληροφοριών αυτών· 
οι αρνητικές επιπτώσεις της διαφάνειας, 
όπως στην περίπτωση του herding, όπου οι 
επενδυτικές στρατηγικές αποκαλύπτονται 
στους ανταγωνιστές, θα πρέπει να 
αποφεύγονται και οι θετικές, 
συμπεριλαμβανομένου του να μην γίνονται 
υποθέσεις για καταστάσεις χειρότερες από 
την πραγματικότητα, να προωθούνται·

Or. en
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Τροπολογία 11
Sharon Bowles

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. επισημαίνει την εμπειρία των 
Ηνωμένων Πολιτειών όπου η νομοθεσία 
περί ελευθερίας της πληροφόρησης έχει 
χρησιμοποιηθεί από ανταγωνιστές 
προκειμένου να αποσπάσουν 
λεπτομέρειες για επενδύσεις κεφαλαίων 
που προορίζονται για επενδυτές, 
φαινόμενο το οποίο έχει θέσει σε κίνδυνο 
τόσο τους επενδυτές όσο και τα 
κεφάλαια·

Or. en

Τροπολογία 12
Wolf Klinz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκτιμά ότι η τυποποίηση των 
εξωχρηματιστηριακών προϊόντων (OTC) 
αποτελεί σχήμα οξύμωρο: ένα σύστημα 
συμψηφισμού των OTC είναι ελκυστικό 
στη θεωρία αλλά θα αύξανε τις δαπάνες, 
γι’ αυτό και, εκτός και αν 
πραγματοποιηθεί σε διεθνή βάση, 
ενδέχεται να βλάψει την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα σε μια παγκόσμια 
αγορά·

3. εκτιμά ότι τα εξωχρηματιστηριακά 
προϊόντα (OTC) θα πρέπει να διατίθενται 
στο εμπόριο περισσότερο μέσω 
ενδεδειγμένων συστημάτων εμπορίας 
ούτως ώστε να αυξηθεί η αποτίμηση της 
τρέχουσας αξίας· θεωρεί επίσης ότι, 
προκειμένου να διασφαλιστούν ίσοι όροι 
ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, 
οποιοδήποτε νέο σύστημα πρέπει να 
θεσπίζεται σε διεθνή βάση·

Or. en
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Τροπολογία 13
Ieke van den Burg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκτιμά ότι η τυποποίηση των 
εξωχρηματιστηριακών προϊόντων (OTC) 
αποτελεί σχήμα οξύμωρο: ένα σύστημα 
συμψηφισμού των OTC είναι ελκυστικό 
στη θεωρία αλλά θα αύξανε τις δαπάνες, 
γι’ αυτό και, εκτός και αν 
πραγματοποιηθεί σε διεθνή βάση, 
ενδέχεται να βλάψει την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα σε μια παγκόσμια 
αγορά·

3. εκτιμά ότι η τυποποίηση των 
εξωχρηματιστηριακών προϊόντων (OTC) 
θα συντελούσε στην αποτροπή 
συστημικών κινδύνων και ένα σύστημα 
συμψηφισμού των OTC θα παρείχε τη 
διαφάνεια και τον έλεγχο που απαιτούνται 
ούτως ώστε οι επόπτες να αξιολογούν 
αυτούς τους κινδύνους· θεωρεί ότι θα 
ήταν προτιμότερο να θεσπιστεί ένα τέτοιο 
σύστημα σε διεθνή βάση, προκειμένου να 
μην βλάψει την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα·

Or. en

Τροπολογία 14
Sharon Bowles

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. θεωρεί ωστόσο ότι θα πρέπει να 
διεξαχθεί τόσο σε κοινοτικό όσο και σε 
διεθνές επίπεδο έρευνα για πιθανές 
συμφωνίες αναφοράς ή συμψηφισμού και 
συλλογή στατιστικών πληροφοριών για 
μέσα OTC·

Or. en
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Τροπολογία 15
Sharon Bowles

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. προειδοποιεί για την εφαρμογή 
συμβατικών όρων προκειμένου να 
επιβληθούν περιορισμοί κινδύνων, οι 
οποίοι θα ισοδυναμούν με ρύθμιση των 
προϊόντων και παρέμβαση στην 
χρηματοοικονομική καινοτομία καθώς 
και στην επιλογή του επενδυτή·

Or. en

Τροπολογία 16
Sharon Bowles

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα να 
υπερκερασθεί ο κατακερματισμός του 
ρυθμιστικού πλαισίου και συνεπώς τα 
εμπόδια για τη διασυνοριακή διανομή 
εναλλακτικών επενδύσεων μέσω της 
θέσπισης ενός ευρωπαϊκού συστήματος 
διάθεσης σε ιδιωτικούς οργανισμούς·

Or. en
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Τροπολογία 17
Sharon Bowles

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3δ. υπογραμμίζει ότι η παρακολούθηση 
και η υποβολή εκθέσεων σε επίπεδο 
κλάδου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
στην αντιμετώπιση ανησυχιών του κοινού
και προκειμένου να γίνει αντιληπτός ο 
οικονομικός αντίκτυπος των ιδιωτικών 
μετοχικών κεφαλαίων, καθώς και ότι 
υπάρχει ήδη απαίτηση από τις ιδιωτικές 
και δημόσιες εταιρείες να διαβουλεύονται 
με τους υπαλλήλους τους για θέματα που 
επηρεάζουν τα συμφέροντά τους· 
υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει να προκληθεί 
ανισορροπία μεταξύ των 
δημοσιοποιήσεων εμπορικού χαρακτήρα
που απαιτούνται από τις εταιρείες 
χαρτοφυλακίου ιδιωτικών μετοχικών 
κεφαλαίων και των δημοσιοποιήσεων που 
απαιτούνται από τις άλλες ιδιωτικές 
εταιρείες·

Or. en

Τροπολογία 18
Ieke van den Burg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. σημειώνει ότι το κοινό στράφηκε στα 
αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και τα
ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια κατόπιν 
περιπτώσεων και δραστηριότητας με 
μεγάλη δημοσιότητα που αφορούσαν 
γνωστές εταιρείες· αναγνωρίζει ότι τόσο 
τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου όσο και τα 

4. επικροτεί το γεγονός ότι το κοινό
στράφηκε στα αμοιβαία κεφάλαια 
κινδύνου και τα ιδιωτικά μετοχικά 
κεφάλαια· αναγνωρίζει ότι τόσο τα 
αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου όσο και τα 
ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια ανταπαντούν 
στις κριτικές μέσω προτάσεων 
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ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια ανταπαντούν 
στις κριτικές μέσω προτάσεων 
αυτορρύθμισης που εμπεριέχουν την αρχή 
«συμμόρφωση ή εξήγηση»· εκτιμά ότι οι 
κώδικες αυτοί χρειάζονται αρκετό χρόνο 
προκειμένου να λειτουργήσουν, να 
διαδοθούν σε παγκόσμιο επίπεδο και να 
αναλυθούν οι επιδράσεις τους·

αυτορρύθμισης που εμπεριέχουν την αρχή 
«συμμόρφωση ή εξήγηση»· εκτιμά ότι οι 
κώδικες αυτοί αποτελούν ένα βήμα 
προόδου όχι όμως αρκετό για να 
αποτρέψει τον τομέα από το να αναλάβει
αδικαιολόγητους κινδύνους, οι οποίοι 
επηρεάζουν πιθανώς αρνητικά τη 
μακροοικονομία· παροτρύνει την 
Επιτροπή να παρουσιάσει στοχοθετημένη 
νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 19
Alexander Radwan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. σημειώνει ότι το κοινό στράφηκε στα 
αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και τα 
ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια κατόπιν 
περιπτώσεων και δραστηριότητας με 
μεγάλη δημοσιότητα που αφορούσαν 
γνωστές εταιρείες· αναγνωρίζει ότι τόσο τα 
αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου όσο και τα 
ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια ανταπαντούν 
στις κριτικές μέσω προτάσεων 
αυτορρύθμισης που εμπεριέχουν την αρχή 
«συμμόρφωση ή εξήγηση»· εκτιμά ότι οι 
κώδικες αυτοί χρειάζονται αρκετό χρόνο 
προκειμένου να λειτουργήσουν, να 
διαδοθούν σε παγκόσμιο επίπεδο και να 
αναλυθούν οι επιδράσεις τους·

4. σημειώνει ότι το κοινό στράφηκε στα 
αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και τα 
ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια κατόπιν 
περιπτώσεων και δραστηριότητας με 
μεγάλη δημοσιότητα που αφορούσαν 
γνωστές εταιρείες· αναγνωρίζει ότι τόσο τα 
αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου όσο και τα 
ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια ανταπαντούν 
στις κριτικές μέσω προτάσεων 
αυτορρύθμισης που εμπεριέχουν την αρχή 
«συμμόρφωση ή εξήγηση»· εκτιμά ότι οι 
κώδικες αυτοί, που αποτελούν 
συμπλήρωμα της νομοθεσίας με ίδια 
ευθύνη, πρέπει να ληφθούν υπόψη το 
συντομότερο δυνατό και να αποδειχθεί 
σύντομα η αποτελεσματικότητά τους·

Or. de
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Τροπολογία 20
Wolf Klinz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. σημειώνει ότι το κοινό στράφηκε στα 
αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και τα
ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια κατόπιν
περιπτώσεων και δραστηριότητας με
μεγάλη δημοσιότητα που αφορούσαν
γνωστές εταιρείες· αναγνωρίζει ότι τόσο τα 
αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου όσο και τα 
ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια ανταπαντούν 
στις κριτικές μέσω προτάσεων 
αυτορρύθμισης που εμπεριέχουν την αρχή 
«συμμόρφωση ή εξήγηση»· εκτιμά ότι οι 
κώδικες αυτοί χρειάζονται αρκετό χρόνο 
προκειμένου να λειτουργήσουν, να 
διαδοθούν σε παγκόσμιο επίπεδο και να 
αναλυθούν οι επιδράσεις τους·

4. σημειώνει ότι το κοινό στράφηκε στα 
αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και τα
ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια κατόπιν
περιπτώσεων και δραστηριότητας με
μεγάλη δημοσιότητα που αφορούσαν
γνωστές εταιρείες· αναγνωρίζει ότι τόσο τα 
αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου όσο και τα 
ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια ανταπαντούν 
στις κριτικές μέσω προτάσεων 
αυτορρύθμισης που εμπεριέχουν την αρχή 
«συμμόρφωση ή εξήγηση»· εκτιμά ότι οι 
κώδικες αυτοί πρέπει να διαδοθούν σε 
παγκόσμιο επίπεδο και χρειάζονται 
αρκετό χρόνο προκειμένου να αναλυθούν 
οι επιδράσεις τους·

Or. en

Τροπολογία 21
Sharon Bowles

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. είναι της γνώμης ότι οι δοκιμασμένες 
εθελοντικές κατευθυντήριες γραμμές 
μπορούν να εξελιχθούν σε πιο επίσημες
δομές με χαμηλότερο κίνδυνο 
απρόβλεπτων επιπτώσεων· αναγνωρίζει 
ότι οι επίσημοι κανόνες δεν είναι εξίσου 
προσαρμόσιμοι, και ότι οι κώδικες 
συμπεριφοράς προσαρμόζονται καλύτερα 
σε καινοτόμες αλλαγές· προτείνει τη 
θέσπιση ενός μονοαπευθυντικού
ιστοτόπου για κώδικες συμπεριφοράς για 
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την Ευρωπαϊκή Ένωση και την 
προώθησή τους διεθνώς· προτείνει ο εν 
λόγω ιστότοπος να περιλαμβάνει ένα 
μητρώο αυτών που συμμορφώνονται 
προς τους κώδικες συμπεριφοράς, τις 
δημοσιοποιήσεις τους και τις 
αιτιολογήσεις για τη μη συμμόρφωση· 
παρατηρεί ότι οι λόγοι μη συμμόρφωσης 
μπορούν να αποτελέσουν επίσης 
εκπαιδευτικό μέσο·

Or. en

Τροπολογία 22
John Purvis, Kurt Joachim Lauk

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. επισημαίνει ότι οι εθελοντικές 
κατευθυντήριες γραμμές προσφέρουν 
καλύτερες δυνατότητες αντιμετώπισης 
ενός ευρέος φάσματος πολυπλοκοτήτων
και περιστάσεων, τουλάχιστον έως ότου 
δοκιμαστούν στην πράξη·

Or. en

Τροπολογία 23
Wolf Klinz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η 
επαρκής και αποτελεσματική 
παρακολούθηση των κωδίκων 
συμπεριφοράς παραμένει εκκρεμές 
ζήτημα που πρέπει να επιλυθεί·

Or. en
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Τροπολογία 24
Sharon Bowles

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει ενιαία 
δημοσιοποίηση στο κοινό των κρατικών 
επενδυτικών ταμείων και επικροτεί την 
πρωτοβουλία του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου για τη συγκρότηση ομάδας 
εργασίας με σκοπό την εκπόνηση 
διεθνούς κώδικα συμπεριφοράς για 
κρατικά επενδυτικά ταμεία· είναι της 
γνώμης ότι ένας τέτοιος κώδικας θα 
συντελέσει σημαντικά στη διαλεύκανση 
των δραστηριοτήτων των κρατικών 
επενδυτικών ταμείων· καλεί την 
Επιτροπή να συμμετάσχει σε αυτήν τη 
διαδικασία·

Or. en

Τροπολογία 25
Sharon Bowles

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. αναγνωρίζει ότι τα onshore αμοιβαία 
κεφάλαια κινδύνου της ΕΕ, οι διαχειριστές 
αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου και οι 
εταιρείες ιδιωτικών μετοχικών κεφαλαίων 
υπόκεινται στην υφιστάμενη νομοθεσία, 
κυρίως εκείνη που αφορά την κατάχρηση 
της αγοράς, και ότι υπόκεινται σε έμμεση 
ρύθμιση μέσω αντισυμβαλλόμενων και 
όταν πωλούνται σχετικές επενδύσεις σε 

5. αναγνωρίζει ότι τα onshore αμοιβαία 
κεφάλαια κινδύνου της ΕΕ, οι διαχειριστές 
αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου και οι 
εταιρείες ιδιωτικών μετοχικών κεφαλαίων 
υπόκεινται στην υφιστάμενη νομοθεσία, 
κυρίως εκείνη που αφορά την κατάχρηση 
της αγοράς, και ότι υπόκεινται σε έμμεση 
ρύθμιση μέσω αντισυμβαλλόμενων και 
όταν πωλούνται σχετικές επενδύσεις σε 
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ρυθμιζόμενα προϊόντα· σημειώνει ότι τα 
μετοχικά μερίδια υπόκεινται στις συνήθεις 
απαιτήσεις δημοσιοποίησης·

ρυθμιζόμενα προϊόντα· υπενθυμίζει, 
ιδιαίτερα, ότι οι τράπεζες που 
χρηματοδοτούν αμοιβαία κεφάλαια 
κινδύνου και ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια 
διέπονται και οι ίδιες από την κοινοτική 
νομοθεσία, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, 
την επάρκεια κεφαλαίου, τη σύγκρουση 
συμφερόντων και συστήματα και 
ελέγχους· παρατηρεί επίσης ότι η 
εμπορική σχέση των τραπεζών με τους 
οίκους αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου 
και ιδιωτικών μετοχικών κεφαλαίων τους 
παραχωρεί σημαντική επιρροή ώστε να 
ζητούν και να λαμβάνουν από τους 
πελάτες τους όσες πληροφορίες θεωρούν 
απαραίτητες για την εκπλήρωση του 
ρόλου τους· σημειώνει ότι η σύνδεση 
μεταξύ των αμοιβαίων κεφαλαίων 
κινδύνου και των αντισυμβαλλόμενών 
τους αποδείχθηκε στο πλαίσιο της
επιβληθείσας απομόχλευσης κατά την 
πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση· 
σημειώνει ότι τα μετοχικά μερίδια 
υπόκεινται στις συνήθεις απαιτήσεις 
δημοσιοποίησης αναγνωρίζει ότι οι 
διαχειριστές επενδύσεων έχουν πιστωτική 
ευθύνη στους επενδυτές και θα πρέπει να 
ασκούν δικαιώματα ψήφου προς όφελος 
των εν λόγω επενδυτών και σε 
αναγνώριση της επενδυτικής εντολής του
επενδυτικού μέσου και ότι αυτό μπορεί να 
απαιτεί τον αποκαλούμενο «ακτιβισμό» ο 
οποίος μπορεί επίσης να είναι επωφελής 
για την εταιρεία· παρατηρεί ότι οι 
οργανισμοί που δανείζουν μετοχές θα 
πρέπει να προσέχουν δεόντως εάν και 
πώς θα χρησιμοποιηθούν οι μετοχές, 
συμπεριλαμβανομένης της ψήφου·

Or. en
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Τροπολογία 26
Ieke van den Burg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. αναγνωρίζει ότι τα onshore αμοιβαία 
κεφάλαια κινδύνου της ΕΕ, οι διαχειριστές 
αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου και οι 
εταιρείες ιδιωτικών μετοχικών κεφαλαίων 
υπόκεινται στην υφιστάμενη νομοθεσία, 
κυρίως εκείνη που αφορά την κατάχρηση 
της αγοράς, και ότι υπόκεινται σε έμμεση 
ρύθμιση μέσω αντισυμβαλλόμενων και 
όταν πωλούνται σχετικές επενδύσεις σε 
ρυθμιζόμενα προϊόντα· σημειώνει ότι τα 
μετοχικά μερίδια υπόκεινται στις συνήθεις 
απαιτήσεις δημοσιοποίησης·

5. αναγνωρίζει ότι τα onshore αμοιβαία 
κεφάλαια κινδύνου της ΕΕ, οι διαχειριστές 
αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου και οι 
εταιρείες ιδιωτικών μετοχικών κεφαλαίων 
υπόκεινται σε πράξεις της υφιστάμενης
νομοθεσίας, κυρίως εκείνη που αφορά την 
κατάχρηση της αγοράς, και ότι υπόκεινται 
σε έμμεση ρύθμιση μέσω 
αντισυμβαλλόμενων και όταν πωλούνται 
σχετικές επενδύσεις σε ρυθμιζόμενα 
προϊόντα· σημειώνει ότι τα μετοχικά 
μερίδια υπόκεινται στις συνήθεις 
απαιτήσεις δημοσιοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 27
Sharon Bowles

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. είναι της γνώμης ότι οποιαδήποτε 
διερεύνηση του ενδεχόμενου ενός 
κοινοτικού συστήματος ταυτοποίησης 
μετόχων θα πρέπει να περιλαμβάνει μια
ανάλυση κόστους-ωφέλειας των 
πρόσθετων απαιτήσεων υποβολής 
εκθέσεων με στόχο την αποφυγή τυχόν 
καταιγισμού πληροφοριών·

Or. en
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Τροπολογία 28
John Purvis, Kurt Joachim Lauk

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. για τη διασφάλιση ίσων όρων 
ανταγωνισμού, θεωρεί ανάρμοστο να 
υφίσταται διακριτική μεταχείριση μεταξύ 
των διαφόρων επενδυτών·

Or. en

Τροπολογία 29
Wolf Klinz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επιβεβαιώνει ότι απαιτήσεις 
πρόσθετων και κυρίως συχνών υποβολών 
εκθέσεων μπορεί να ασκήσουν πίεση για 
βραχυπρόθεσμες αποδόσεις αντί για 
μακροχρόνια σταθερότητα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 30
Sharon Bowles

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επιβεβαιώνει ότι απαιτήσεις
πρόσθετων και κυρίως συχνών υποβολών 
εκθέσεων μπορεί να ασκήσουν πίεση για 
βραχυπρόθεσμες αποδόσεις αντί για 

6. όσον αφορά την περίπτωση των
ιδιωτικών μετοχικών κεφαλαίων, 
παρατηρεί ότι η θέσπιση απαιτήσεων 
συχνότερων υποβολών εκθέσεων μπορεί
να προκαλέσει πίεση για βραχυπρόθεσμες 
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μακροχρόνια σταθερότητα. αποδόσεις  εν πάση περιπτώσει, πιστεύει 
ότι απαιτείται καλύτερη σύνδεση μεταξύ 
των πακέτων αποδοχών και της 
μακροπρόθεσμης επίδοσης·

Or. en

Τροπολογία 31
Alexander Radwan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επιβεβαιώνει ότι απαιτήσεις πρόσθετων 
και κυρίως συχνών υποβολών εκθέσεων 
μπορεί να ασκήσουν πίεση για 
βραχυπρόθεσμες αποδόσεις αντί για 
μακροχρόνια σταθερότητα.

6. επιβεβαιώνει ότι απαιτήσεις πρόσθετων 
και κυρίως συχνών υποβολών εκθέσεων 
πρέπει να παρουσιάζουν μια λογική 
αναλογία κόστους-ωφέλειας, η 
μακροχρόνια σταθερότητα όμως 
δικαιολογεί τις επιπλέον προσπάθειες·

Or. de

Τροπολογία 32
Ieke van den Burg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επιβεβαιώνει ότι απαιτήσεις πρόσθετων
και κυρίως συχνών υποβολών εκθέσεων
μπορεί να ασκήσουν πίεση για 
βραχυπρόθεσμες αποδόσεις αντί για 
μακροχρόνια σταθερότητα.

6. επιβεβαιώνει ότι απαιτήσεις πρόσθετων
και κυρίως συχνών υποβολών εκθέσεων
είναι ενδεχομένως απαραίτητες για την 
αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με 
στρατηγικές εταιρειών αμοιβαίων 
κεφαλαίων κινδύνου και ιδιωτικών 
μετοχικών κεφαλαίων που είναι 
ουσιώδεις για τη μακροπρόθεσμη 
σταθερότητα, και παροτρύνει το 
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων να παρουσιάσει αξιολογήσεις 
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και προτάσεις·

Or. en

Τροπολογία 33
Sharon Bowles

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. επικροτεί την πρόταση του Διεθνούς 
Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς
για την εκτίμηση των χαρτοφυλακίων 
αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου και 
ευελπιστεί στην εκτεταμένη εισαγωγή 
της· σημειώνει ότι η εκτίμηση μη 
ρευστοποιήσιμων στοιχείων του 
ενεργητικού βρίσκεται επί του παρόντος 
σε εξέλιξη·

Or. en

Τροπολογία 34
Sharon Bowles

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. αναγνωρίζει ότι ούτε τα αμοιβαία 
κεφάλαια κινδύνου ούτε τα ιδιωτικά 
μετοχικά κεφάλαια αποτελούν την αιτία 
της τρέχουσας χρηματοοικονομικής 
κρίσης· στηρίζει τη διεθνή συναίνεση που 
εξέφρασε η Επιτροπή, τα κράτη μέλη, η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το 
Φόρουμ Χρηματοοικονομικής 
Σταθερότητας, ο Διεθνής Οργανισμός 
Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς και άλλοι ότι 
θα χρειαστεί χρόνος προκειμένου να 
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κατανοήσουμε τις πλήρεις αιτίες και 
επιπτώσεις της κρίσης των ενυπόθηκων 
δανείων υψηλού κινδύνου (δάνεια 
subprime) και ότι μια βεβιασμένη 
νομοθετική απάντηση θα ήταν 
εσφαλμένη· σημειώνει, ωστόσο, ότι η 
έλλειψη κατανόησης των σύνθετων 
προϊόντων και διαβαθμίσεων έχει 
αποκαλυφθεί και ότι θα πρέπει να 
αναπτυχθούν το συντομότερο δυνατόν 
μέτρα τα οποία θα διασφαλίζουν την 
καλύτερη κατανόηση, προβολή των 
διαδικασιών και καταγραφή διαφόρων 
τύπων κινδύνου, όπως ρευστότητα και 
συνθετότητα, καθώς και πιστοληπτική 
ικανότητα·

Or. en

Τροπολογία 35
Sharon Bowles

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. θεωρεί ότι, σε σχέση με τα νέα 
προϊόντα, η καινοτομία είναι σημαντική 
και δεν πρέπει να παρεμποδίζεται 
αναίτια· δηλώνει ότι η αρχή του «συνετού 
επενδυτή», η επιμέλεια των εποπτικών 
αρχών και των επενδυτών και η προβολή 
του κινδύνου είναι σημαντικότερες από 
ένα σύστημα καταχώρισης το οποίο θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
καταχρηστικά, όπως συνέβη με τις
κατατάξεις πιστοληπτικής ικανότητας·

Or. en
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Τροπολογία 36
Sharon Bowles

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6δ. σημειώνει ότι τα κράτη μέλη έχουν 
θεσπίσει ή μπορούν να θεσπίσουν μέτρα 
προκειμένου να αντισταθμίσουν την 
αποστέρηση στοιχείων του ενεργητικού, 
συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων 
των διευθυντών, και ότι δεν υπάρχουν 
αποδεικτικά στοιχεία ότι ένα κοινοτικό 
μέτρο θα ήταν περισσότερο 
αποτελεσματικό·

Or. en

Τροπολογία 37
Sharon Bowles

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6ε. δεν στηρίζει την ανάπτυξη της 
μεμονωμένης νομοθεσίας με στόχο τα 
αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και τα 
ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια, αλλά 
πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 
ερευνήσει κατάλληλες προσαρμογές στην 
υφιστάμενη νομοθεσία· πιστεύει ότι 
οποιεσδήποτε αλλαγές θα πρέπει να είναι 
καθολικές και δεν θα πρέπει να εισάγουν 
αθέμιτες διακρίσεις· υποστηρίζει σθεναρά 
τη βελτίωση της νομοθεσίας και πιστεύει 
ότι η εναρμόνιση θα πρέπει να 
συντελείται μόνο όταν υπάρχουν ενδείξεις 
δυσλειτουργίας της αγοράς·

Or. en
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Τροπολογία 38
John Purvis, Kurt Joachim Lauk

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. θεωρεί μη πρακτικό και 
αντιπαραγωγικό απο την άποψη της
ενθάρρυνσης των επενδύσεων να γίνεται 
μια τεχνητή διάκριση μεταξύ κατηγοριών 
ιδιωτικών επενδυτών σε τίτλους 
μετοχικού κεφαλαίου·

Or. en

Τροπολογία 39
John Purvis, Kurt Joachim Lauk

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. συνιστά ότι θα πρέπει να απαιτείται 
από τα αμοιβαία κεφάλαια υψηλού 
κινδύνου που αναζητούν επενδύσεις 
τελικών επενδυτών να δεσμεύονται σε 
έναν ορισμένο τομέα και σε ένα τυπικό 
προφίλ κινδύνων και να πωλούνται μόνο 
μέσω πωλητών που είναι ειδικά 
εξουσιοδοτημένοι όσον αφορά τα τεχνικά 
προσόντα, την ικανότητα παροχής 
συμβουλών και την εντιμότητά τους·

Or. en
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Τροπολογία 40
Ieke van den Burg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. σημειώνει ότι ο δανεισμός 
χρεογράφων με σκοπό την ψήφο με 
δανεισμένες μετοχές αποτελεί κακή 
πρακτική· τονίζει ότι είναι προτιμότερη 
μια μακροπρόθεσμη προοπτική των 
μετόχων από ό,τι ο δανεισμός μετοχών 
βραχυπρόθεσμα· παροτρύνει την 
Επιτροπή να παρουσιάσει νομοθεσία που 
να απαιτεί από τους διαμεσολαβητές να 
δίνουν τη δυνατότητα στους μετόχους να 
ψηφίζουν και να μεριμνούν για την 
εφαρμογή των οδηγιών τους σχετικά με 
την ψηφοφορία, και να διασφαλίζει ότι οι 
πολιτικές ψήφου των εγγεγραμμένων 
μετόχων θα δημοσιοποιούνται·

Or. en
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