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Muudatusettepanek 1
Sharon Bowles

Arvamuse projekt
Lõige -1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

-1. tervitab majandus- ja 
rahanduskomisjoni tellitud
riskihajutamisfonde, erakapitali 
investeerimisfonde ja läbipaistvust 
käsitlevate uuringute tulemusi; 

Or. en

Muudatusettepanek 2
Wolf Klinz

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et läbipaistvuse 
suurendamisega ei ole võimalik 
leevendada investorite piisava 
tähelepanelikkuse puudumist;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 3
Sharon Bowles

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et läbipaistvuse 
suurendamisega ei ole võimalik 
leevendada investorite piisava 

1. tunnistab, et läbipaistvuse 
parandamisel, eriti suurema 
riskiteadlikkuse ja parema riskide 
märkamise edendamisel on oluline roll, 
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tähelepanelikkuse puudumist; kuid märgib, et läbipaistvus ei asenda 
piisavat tähelepanelikkust, vaid aitab 
sellele kaasa; 

Or. en

Muudatusettepanek 4
Alexander Radwan

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et läbipaistvuse 
suurendamisega ei ole võimalik 
leevendada investorite piisava 
tähelepanelikkuse puudumist;

1. märgib, et investorite tähelepanelikkus 
ja pakkujate poolne läbipaistvus on 
vajalikud, et tagada finantsturu stabiilsus;

Or. de

Muudatusettepanek 5
Ieke van den Burg

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et läbipaistvuse suurendamisega 
ei ole võimalik leevendada investorite 
piisava tähelepanelikkuse puudumist;

1. märgib, et ainuüksi läbipaistvuse 
suurendamisega ei ole võimalik leevendada 
investorite piisava tähelepanelikkuse 
puudumist; rõhutab, et läbipaistvus aitab 
kaasa paremale arusaamisele keerulistest 
finantstoodetest;

Or. en
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Muudatusettepanek 6
Ieke van den Burg

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. märgib, et rahvusvaheline finantskriis 
rõhutas asjaomaste turgude läbipaistvuse 
puudumist; tunnistab suurema 
läbipaistvuse vajadust;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Wolf Klinz

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. tunnistab, et riskihajutamisfondid ja 
erakapitali investeerimisfondid on 
eraldiseisvad investeerimistooted, mis 
erinevad investeeringu laadi ja 
investeerimisstrateegia poolest;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Sharon Bowles

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tõdeb, et eesmärgistatud läbipaistvus on 
peamine vahend riskidega toimetulekuks: 
üldsusele on oluline teada eesmärke, 
investorid on huvitatud investeeringu laadi, 
väärtuse ja riskiga seonduvatest 

2. tõdeb, et eesmärgistatud läbipaistvus on 
peamine vahend riskidega toimetulekuks: 
üldsusele on oluline teada eesmärke, 
investorid on huvitatud investeeringu laadi, 
väärtuse ja riskiga seonduvatest 
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üksikasjadest ning inspektoreid huvitab 
täielik ülevaade positsioonidest ja
strateegiatest, järgides sealjuures 
asjaomase teabe konfidentsiaalsuse nõuet; 
läbipaistvusel võivad olla nii negatiivsed 
tagajärjed, nagu „karjainstinkti” 
ilmnemine, kui konkurendid saavad teada 
investeerimisstrateegiatest, kui ka 
positiivsed tagajärjed, sealhulgas 
tegelikkusest halvemate stsenaariumide 
leviku vältimine;

üksikasjadest ning inspektoreid huvitab 
täielik ülevaade positsioonidest, 
strateegiatest, riskijuhtimisest, turu 
kuritarvitamise kontrollimisest ja muudest 
kontrolli menetlustest, järgides sealjuures 
asjaomase teabe sobiliku tasemega 
konfidentsiaalsuse nõuet; läbipaistvusel 
võivad olla nii negatiivsed tagajärjed, nagu 
„karjainstinkti” ilmnemine, kui 
konkurendid saavad teada 
investeerimisstrateegiatest, kui ka 
positiivsed tagajärjed, sealhulgas 
tegelikkusest halvemate stsenaariumide 
leviku vältimine;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Alexander Radwan

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tõdeb, et eesmärgistatud läbipaistvus on 
peamine vahend riskidega toimetulekuks: 
üldsusele on oluline teada eesmärke, 
investorid on huvitatud investeeringu laadi, 
väärtuse ja riskiga seonduvatest 
üksikasjadest ning inspektoreid huvitab 
täielik ülevaade positsioonidest ja 
strateegiatest, järgides sealjuures 
asjaomase teabe konfidentsiaalsuse nõuet; 
läbipaistvusel võivad olla nii negatiivsed 
tagajärjed, nagu „karjainstinkti” 
ilmnemine, kui konkurendid saavad teada 
investeerimisstrateegiatest, kui ka 
positiivsed tagajärjed, sealhulgas 
tegelikkusest halvemate stsenaariumide 
leviku vältimine;

2. tõdeb, et eesmärgistatud läbipaistvus on 
peamine vahend riskidega toimetulekuks: 
üldsusele on oluline teada eesmärke, 
investorid on huvitatud investeeringu laadi, 
väärtuse ja riskiga seonduvatest 
üksikasjadest ning inspektoreid huvitab 
täielik ülevaade positsioonidest ja 
strateegiatest, järgides sealjuures 
asjaomase teabe konfidentsiaalsuse nõuet; 
läbipaistvus on kõigi huvitatud isikute 
jaoks väga kasulik, kuna võimaldab 
turuosalistel pääseda juurde nende 
otsuste põhjendamiseks vajalikule teabele;

Or. de



AM\718251ET.doc 7/22 PE404.743v01-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 10
Ieke van den Burg

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tõdeb, et eesmärgistatud läbipaistvus on 
peamine vahend riskidega toimetulekuks: 
üldsusele on oluline teada eesmärke, 
investorid on huvitatud investeeringu laadi, 
väärtuse ja riskiga seonduvatest 
üksikasjadest ning inspektoreid huvitab 
täielik ülevaade positsioonidest ja 
strateegiatest, järgides sealjuures 
asjaomase teabe konfidentsiaalsuse nõuet; 
läbipaistvusel võivad olla nii negatiivsed
tagajärjed, nagu „karjainstinkti” 
ilmnemine, kui konkurendid saavad teada 
investeerimisstrateegiatest, kui ka 
positiivsed tagajärjed, sealhulgas 
tegelikkusest halvemate stsenaariumide 
leviku vältimine;

2. tõdeb, et eesmärgistatud läbipaistvus on 
peamine vahend riskidega toimetulekuks;
rõhutab mitmekülgse olemusega 
läbipaistvuse vajadust: üldsusele on
oluline teada eesmärke, investorid on 
huvitatud investeeringu laadi, väärtuse ja 
riskiga seonduvatest üksikasjadest ning 
inspektoreid huvitab täielik ülevaade 
positsioonidest ja strateegiatest, järgides 
sealjuures asjaomase teabe 
konfidentsiaalsuse nõuet; tuleks vältida 
läbipaistvuse negatiivseid tagajärgi, nagu 
„karjainstinkti” ilmnemine, kui 
konkurendid saavad teada 
investeerimisstrateegiatest, ja tuleks
edendada positiivseid tagajärgi, sealhulgas 
tegelikkusest halvemate stsenaariumide 
leviku vältimist;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Sharon Bowles

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. märgib Ameerika Ühendriikide 
kogemust, kus konkurendid on kasutanud 
teabevabadust käsitlevaid õigusakte, et 
välja selgitada üksikasju fondi 
investeeringute kohta ulatuses, mis on ette 
nähtud vaid investoritele, mis on toonud 
kahju nii investoritele kui ka fondile;
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Or. en

Muudatusettepanek 12
Wolf Klinz

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. peab börsiväliste toodete standardimist
iseenesest vastuoluliseks: börsiväline 
arveldussüsteem on teoorias ahvatlev, 
kuid lisab kulutusi, ning kui seda ei tehta 
rahvusvaheliselt, võib süsteem kahjustada 
Euroopa konkurentsivõimet 
maailmaturul;

3. on seisukohal, et börsiväliste toodetega
võiks kaubelda rohkem, kasutades tavalist 
kauplemissüsteemi eesmärgiga tõsta 
turuväärtust; on samuti seisukohal, et 
võrdsete tingimuste tagamiseks 
ülemaailmses kontekstis tuleks igasugune 
uus süsteem kehtestada rahvusvahelisel 
tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Ieke van den Burg

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. peab börsiväliste toodete standardimist
iseenesest vastuoluliseks: börsiväline 
arveldussüsteem on teoorias ahvatlev, kuid 
lisab kulutusi, ning kui seda ei tehta
rahvusvaheliselt, võib süsteem kahjustada
Euroopa konkurentsivõimet maailmaturul;

3. on seisukohal, et börsiväliste toodete 
standardimine aitaks kaasa süsteemsete 
riskide ennetamisele ja börsiväline 
arveldussüsteem pakuks inspektoritele 
selliste riskide hindamiseks vajalikku 
läbipaistvust ja ülevaatlikkust; on 
seisukohal, et sellist rahvusvaheliselt
kehtestatud süsteemi tuleks eelistada, et 
mitte kahjustada Euroopa
konkurentsivõimet;

Or. en
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Muudatusettepanek 14
Sharon Bowles

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. on sellele vaatamata seisukohal, et 
võimalike aruandlus- või 
kliiringukokkulepete uurimist ja 
statistilise teabe kogumist börsiväliste 
toodete kohta tuleks korraldada nii ELi 
kui ka rahvusvahelisel tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Sharon Bowles

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. hoiatab lepingutingimuste 
kehtestamise eest riskide piiramise
huvides, mis kujutaks endast toodete 
reguleerimist ja häiriks rahandusalast 
innovatsiooni ja investori valimist;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Sharon Bowles

Arvamuse projekt
Lõige 3 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 c. rõhutab vajadust ületada reguleeriva 
raamistiku killustatus ja seega takistused 
alternatiivsete investeeringute piiriülesele 
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levikule pakkumiste Euroopa korra 
kehtestamise kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Sharon Bowles

Arvamuse projekt
Lõige 3 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 d. rõhutab, et sektoriülesel kontrollil ja 
aruandlusel on oma roll avalike huvide 
kaitsmisel ja erakapitali 
investeerimisfondide majandusliku mõju 
mõistmisel ning et era- ja riigiettevõtted 
on juba kohustatud oma töötajatega 
nende huve puudutavates küsimustes 
konsulteerima; rõhutab, et ei tohiks 
rikkuda tasakaalu erakapitali portfelli 
omavatelt ettevõtetelt ja muudelt 
eraettevõtetelt nõutava äriteabe vahel; 

Or. en

Muudatusettepanek 18
Ieke van den Burg

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et riskihajutamisfondid ja 
erakapitali investeerimisfondid sattusid
avaliku tähelepanu alla pärast kõrgel 
tasemel asetleidnud juhtumeid ning 
seoses tuntud äriühingute tegevusega; 
tõdeb, et nii riskihajutamisfondid kui ka 
erakapitali investeerimisfondid on 
kriitikale reageerinud iseregulatsiooni 

4. tervitab riskihajutamisfondidele ja 
erakapitali investeerimisfondidele
osutatud avalikku tähelepanu; tõdeb, et nii 
riskihajutamisfondid kui ka erakapitali 
investeerimisfondid on kriitikale 
reageerinud iseregulatsiooni käsitlevate 
ettepanekutega, mis kätkevad põhimõtet 
„täida või põhjenda täitmata jätmist”; on 
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käsitlevate ettepanekutega, mis kätkevad 
põhimõtet „täida või põhjenda täitmata 
jätmist”; on seisukohal, et sellised juhised 
peavad olema piisavat aega kasutusel ja 
muutuma üldkasutavaks enne, kui on 
võimalik nende mõju hinnata;

seisukohal, et sellised juhised on samm 
edasi, kuid need ei ole piisavad hoidmaks 
ära lubamatute riskide võtmist sektori 
poolt, mis võivad makromajandusele 
negatiivselt mõjuda; nõuab tungivalt, et 
komisjon esitaks sellesuunaliste 
õigusaktide ettepanekud;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Alexander Radwan

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et riskihajutamisfondid ja 
erakapitali investeerimisfondid sattusid 
avaliku tähelepanu alla pärast kõrgel 
tasemel asetleidnud juhtumeid ning seoses 
tuntud äriühingute tegevusega; tõdeb, et nii 
riskihajutamisfondid kui ka erakapitali 
investeerimisfondid on kriitikale 
reageerinud iseregulatsiooni käsitlevate 
ettepanekutega, mis kätkevad põhimõtet 
„täida või põhjenda täitmata jätmist”; on 
seisukohal, et sellised juhised peavad 
olema piisavat aega kasutusel ja 
muutuma üldkasutavaks enne, kui on 
võimalik nende mõju hinnata;

4. märgib, et riskihajutamisfondid ja 
erakapitali investeerimisfondid sattusid 
avaliku tähelepanu alla pärast kõrgel 
tasemel asetleidnud juhtumeid ning seoses 
tuntud äriühingute tegevusega; tõdeb, et nii 
riskihajutamisfondid kui ka erakapitali 
investeerimisfondid on kriitikale 
reageerinud iseregulatsiooni käsitlevate
ettepanekutega, mis kätkevad põhimõtet 
„täida või põhjenda täitmata jätmist”; on 
seisukohal, et selliseid juhiseid, mis on 
omal vastutusel toimivaks täienduseks 
õigusaktidele, tuleb võimalikult kiiresti 
arvesse võtta ja need peavad peagi oma 
tõhusust tõestama;

Or. de

Muudatusettepanek 20
Wolf Klinz

Arvamuse projekt
Lõige 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et riskihajutamisfondid ja 
erakapitali investeerimisfondid sattusid 
avaliku tähelepanu alla pärast kõrgel 
tasemel asetleidnud juhtumeid ning seoses 
tuntud äriühingute tegevusega; tõdeb, et nii 
riskihajutamisfondid kui ka erakapitali 
investeerimisfondid on kriitikale 
reageerinud iseregulatsiooni käsitlevate 
ettepanekutega, mis kätkevad põhimõtet 
„täida või põhjenda täitmata jätmist”; on 
seisukohal, et sellised juhised peavad 
olema piisavat aega kasutusel ja muutuma 
üldkasutavaks enne, kui on võimalik 
nende mõju hinnata;

4. märgib, et riskihajutamisfondid ja 
erakapitali investeerimisfondid sattusid 
avaliku tähelepanu alla pärast kõrgel 
tasemel asetleidnud juhtumeid ning seoses 
tuntud äriühingute tegevusega; tõdeb, et nii 
riskihajutamisfondid kui ka erakapitali 
investeerimisfondid on kriitikale 
reageerinud iseregulatsiooni käsitlevate 
ettepanekutega, mis kätkevad põhimõtet 
„täida või põhjenda täitmata jätmist”; on 
seisukohal, et sellised juhised peavad 
muutuma üldkasutatavaks ja olema 
piisavat aega kasutusel enne, kui on 
võimalik nende mõju hinnata;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Sharon Bowles

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. usub, et äraproovitud vabatahtlikud 
suunised võivad areneda ametlikumateks 
struktuurideks, millel on väiksem 
ettenägematute tagajärgede oht; 
tunnistab, et ametlikud eeskirjad ei ole nii 
kergesti kohandatavad ja et 
toimimisjuhised kohanduvad 
innovaatiliste muutustega paremini; 
soovitab Euroopa Liidu jaoks luua kogu 
teavet hõlmava veebilehe toimimisjuhiste 
kohta ja seda rahvusvaheliselt edendada; 
soovitab, et veebileht sisaldaks nimekirja 
nendest, kes järgivad toimimisjuhiseid, 
nende aruandeid ja mittejärgimise 
põhjendusi; märgib, et ka mittejärgimise 
põhjused võivad olla õppevahendiks;
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Or. en

Muudatusettepanek 22
John Purvis, Kurt Joachim Lauk

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. soovitab, et vabatahtlikud suunised 
võimaldavad paremini tegeleda erinevate 
keeruliste küsimuste ja tingimustega, seda 
vähemalt nii kaua, kuni need on järele 
proovitud;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Wolf Klinz

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. on teadlik asjaolust, et piisav ja tõhus 
suuniste kontrollimine jääb lahtiseks 
küsimuseks ning sellega tuleb tegeleda;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Sharon Bowles

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. tunnistab, et puuduvad ühtsed 
avaldamisnõuded riiklikele 
investeerimisfondidele, ja tervitab
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Rahvusvahelise Valuutafondi algatust 
luua töörühm, mis koostaks 
rahvusvahelise toimimisjuhise riiklike 
investeerimisfondide jaoks; usub, et 
selline toimimisjuhis aitaks kergitada 
saladuskatet riiklike investeerimisfondide 
tegevuselt; palub komisjonil selles 
protsessis osaleda;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Sharon Bowles

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tunnistab, et ELis asutatud 
riskihajutamisfondide, nende fondide 
juhtide ja erakapitaliinvesteeringute 
ettevõtete suhtes kohaldatakse 
olemasolevaid õigusakte, eriti mis 
puudutab turu kuritarvitamist, ning kaudne 
regulatsioon kehtib nende suhtes tegevuses 
äripartneritega ja juhul, kui müüakse 
reguleeritud toodetega seotud 
investeeringuid; märgib, et aktsiate 
omamise suhtes kehtivad tavapärased 
avaldamisnõuded;

5. tunnistab, et ELis asutatud 
riskihajutamisfondide, nende fondide 
juhtide ja erakapitaliinvesteeringute 
ettevõtete suhtes kohaldatakse 
olemasolevaid õigusakte, eriti mis 
puudutab turu kuritarvitamist, ning kaudne 
regulatsioon kehtib nende suhtes tegevuses 
äripartneritega ja juhul, kui müüakse 
reguleeritud toodetega seotud 
investeeringuid; tuletab eelkõige meelde, 
et riskihajutamisfonde ja erakapitali 
investeerimisfonde rahastavate pankade 
suhtes kohaldatakse ühenduse õigusakte 
seoses muu hulgas kapitali 
adekvaatsusega, huvide konfliktiga ja 
süsteemide ning kontrolliga; märgib 
samuti, et pankade ärisuhted 
riskihajutamisfondidega ja erakapitali 
investeerimisfondidega annavad neile 
märkimisväärse mõju nõuda ja saada oma 
klientidelt nii palju teavet, kui nad oma 
rolli täitmiseks vajalikuks peavad; märgib, 
et seost riskihajutamisfondide ja nende 
vastaspoolte vahel on hiljutises 
finantskriisis sunnitud 
intensiivfinantseerimise tõendina 
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näidatud; märgib, et aktsiate omamise 
suhtes kehtivad tavapärased 
avaldamisnõuded; tunnistab, et 
investeeringute haldajatel lasub 
usaldusega seotud vastutus investorite ees 
ja nad peaksid kasutama hääletamisõigust 
selliste investorite huvides ning võttes 
arvesse investeerimistoote 
investeerimisvolitusi, ja et see võib nõuda 
n-ö aktiivset tegutsemist, mis võib ka 
ettevõttele kasulik olla; märgib, et aktsiaid 
laenavad institutsioonid peaksid 
nõuetekohaselt võtma arvesse seda, kas ja 
kuidas, sealhulgas ka hääletamisel, 
aktsiaid kasutada võidakse;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Ieke van den Burg

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tunnistab, et ELis asutatud 
riskihajutamisfondide, nende fondide 
juhtide ja erakapitaliinvesteeringute 
ettevõtete suhtes kohaldatakse 
olemasolevaid õigusakte, eriti mis 
puudutab turu kuritarvitamist, ning kaudne 
regulatsioon kehtib nende suhtes tegevuses 
äripartneritega ja juhul, kui müüakse 
reguleeritud toodetega seotud 
investeeringuid; märgib, et aktsiate 
omamise suhtes kehtivad tavapärased 
avaldamisnõuded;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en
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Muudatusettepanek 27
Sharon Bowles

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. on arvamusel, et kogu ELi hõlmava 
aktsiate omaniku tuvastamise süsteemi 
võimalikkuse uurimine peaks hõlmama 
täiendava aruandluskohustuse 
tasuvusanalüüsi eesmärgiga vältida teabe 
üleküllust;

Or. en

Muudatusettepanek 28
John Purvis, Kurt Joachim Lauk

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. peab erinevate investorite vahelist 
diskrimineerimist võrdsete tingimuste 
tagamise huvides kohatuks;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Wolf Klinz

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. märgib, et täiendav, eelkõige sagedane 
aruandluskohustus võib avaldada survet 
näidata lühiajaliselt suuri kasumeid, kuid 
see ei taga pikaajalist stabiilsust.

välja jäetud



AM\718251ET.doc 17/22 PE404.743v01-00
Freelance-tõlge

ET

Or. en

Muudatusettepanek 30
Sharon Bowles

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. märgib, et täiendav, eelkõige sagedane
aruandluskohustus võib avaldada survet 
näidata lühiajaliselt suuri kasumeid, kuid 
see ei taga pikaajalist stabiilsust.

6. märgib seoses erakapitali 
investeerimisfondidega, et sagedasema 
aruandluskohustuse kohaldamine võib 
tekitada survet näidata lühiajaliselt suuri 
kasumeid; usub, et kõigis kontekstides on 
vaja paremat seost tasustamispakettide ja 
pikaajalise tulemuslikkuse vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Alexander Radwan

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. märgib, et täiendav, eelkõige sagedane 
aruandluskohustus võib avaldada survet 
näidata lühiajaliselt suuri kasumeid, kuid 
see ei taga pikaajalist stabiilsust.

6. märgib, et täiendav, eelkõige sagedane 
aruandluskohustus peab olema õigustatud 
tulude-kulude tasakaaluga, kuid püsiva 
stabiilsuse saavutamiseks on vaja 
täiendavaid jõupingutusi.

Or. de

Muudatusettepanek 32
Ieke van den Burg

Arvamuse projekt
Lõige 6
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. märgib, et täiendav, eelkõige sagedane 
aruandluskohustus võib avaldada survet 
näidata lühiajaliselt suuri kasumeid, kuid 
see ei taga pikaajalist stabiilsust.

6. märgib, et täiendav aruandluskohustus 
võib olla vajalik teabe hankimiseks 
riskihajutamisfondide ja erakapitali 
investeerimisfirmade strateegiate kohta, 
mis on oluline pikaajalise stabiilsuse 
seisukohalt, ja nõuab tungivalt, et IASB 
esitaks hinnangud ja ettepanekud.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Sharon Bowles

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. tervitab rahvusvaheliste 
raamatupidamisstandardite nõukogu 
(IASB) ettepanekut riskihajutamisfondide 
portfellide väärtuse hindamise kohta ja 
ootab selle laialdast kohaldamist; märgib, 
et praegu toimub mittelikviidsete varade 
väärtuse hindamine.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Sharon Bowles

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. tunnistab, et riskihajutamisfondid ega 
erakapitali investeerimisfondid ei ole 
praeguse finantskriisi põhjustajateks; 
toetab komisjoni, liikmesriikide, Euroopa 
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Keskpanga, finantsstabiilsuse foorumi, 
rahvusvaheliste 
raamatupidamisstandardite nõukogu ja 
teiste poolt väljendatud rahvusvahelist 
konsensust selle kohta, et riskantsete 
hüpoteeklaenude turu kriisi täielike 
põhjuste ja mõjude mõistmine nõuab aega 
ja et rutakas õigusaktide väljatöötamine 
oleks viga; märgib samas, et ilmnenud on 
keerukatest toodetest ja hinnangutest 
arusaamise puudumine ja et võimalikult 
ruttu tuleks välja töötada meetmed, et 
tagada paremat arusaamist, protsessi 
selgust ja esitusviisi erinevat tüüpi riskide 
jaoks, näiteks likviidsus ja keerukus, 
samuti krediidivõime;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Sharon Bowles

Arvamuse projekt
Lõige 6 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 c. on seisukohal, et innovatsioon on 
uute toodetega seoses oluline ja seda ei 
tohi ülemäära piirata; märgib, et 
mõistlikud isiklikud põhimõtted, 
inspektorite ja investorite 
tähelepanelikkus ning riskide selgus on 
olulisemad kui registreerimissüsteem, 
mida saab kuritarvitada, nagu juhtus 
krediidireitingutega;

Or. en
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Muudatusettepanek 36
Sharon Bowles

Arvamuse projekt
Lõige 6 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 d. märgib, et liikmesriikide käsutuses on 
või nad võivad kohaldada ettevõtete odava 
ülesostmise vastaseid meetmeid, 
sealhulgas kohustusi juhtidele, ning et 
puuduvad tõendid selle kohta, et 
ühenduse meetmed oleksid tõhusamad;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Sharon Bowles

Arvamuse projekt
Lõige 6 e (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 e. ei toeta eraldiseisvate õigusaktide 
koostamist, mis on suunatud 
riskihajutamisfondidele ja erakapitali 
investeerimisfondidele, vaid usub, et 
komisjon peaks uurima asjakohaste 
muudatuste tegemist olemasolevates 
õigusaktides; usub, et mis tahes 
muudatused peavad olema üleüldised ega 
tohi ebaõiglaselt diskrimineerida; on 
parema õigusliku reguleerimise tugev 
toetaja ja usub, et ühtlustada tohiks ainult 
siis, kui on tõendeid turu tõrgetest;

Or. en
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Muudatusettepanek 38
John Purvis, Kurt Joachim Lauk

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. peab ebaloomuliku vahe tegemist 
väärtpaberitesse investeerivate 
erainvestorite kategooriate vahel 
investeeringute soodustamise seisukohalt 
ebapraktiliseks ja takistavaks;

Or. en

Muudatusettepanek 39
John Purvis, Kurt Joachim Lauk

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. soovitab, et riskihajutamisfondid, mis 
taotlevad jaeinvestorite investeeringuid, 
peaksid olema kohustatud pühenduma 
määratletud sektorile ja formuleeritud 
riskiprofiilile ning nende osakuid peaks 
müüdama vaid selliste müüjate kaudu, 
keda on nende tehnilise kvalifikatsiooni, 
nõustamisoskuse ja eetilisuse alusel 
konkreetselt volitatud;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Ieke van den Burg

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. märgib, et väärtpaberilaenud 
eesmärgiga hääletada laenuks saadud
osakute alusel on halb tava; rõhutab, et 
aktsionäride pikaajalisi väljavaateid 
eelistatakse lühikeseks ajaks laenatud 
aktsiatele; nõuab tungivalt, et komisjon 
esitaks ettepanekud õigusaktide kohta, 
millega nõutakse, et vahendajad 
võimaldavad aktsionäridel hääletada ja 
tagavad nende hääletamisjuhiste 
rakendamise, ning tagatakse, et 
tuvastatud aktsionäride 
hääletamispoliitikad avalikustatakse;

Or. en
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