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Tarkistus 1
Sharon Bowles

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. suhtautuu myönteisesti talous- ja 
rahavaliokunnan tilaamien hedge-
rahastoja, pääomasijoittamista ja 
avoimuutta koskevien tutkimusten 
tuloksiin; 

Or. en

Tarkistus 2
Wolf Klinz

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, ettei sijoittajien huolellisuuden 
puutetta voida ehkäistä lisäämällä 
avoimuutta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 3
Sharon Bowles

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, ettei sijoittajien huolellisuuden 
puutetta voida ehkäistä lisäämällä 
avoimuutta;

1. myöntää, että erityisesti haluttaessa 
edistää riskien ymmärtämistä ja 
näkyvyyttä on avoimuuden parantamisella
tärkeä rooli, mutta huomauttaa, että 
avoimuudella vain edistetään 
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huolellisuutta, ei korvata sitä;

Or. en

Tarkistus 4
Alexander Radwan

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, ettei sijoittajien huolellisuuden
puutetta voida ehkäistä lisäämällä
avoimuutta; 

1. katsoo, että sijoittajien huolellisuus ja 
tarjoajien avoimuus on välttämätöntä 
rahoitusmarkkinoiden vakauden 
varmistamiseksi;

Or. de

Tarkistus 5
Ieke van den Burg

Lausuntoluonnos
Paragraph 1

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, ettei sijoittajien huolellisuuden 
puutetta voida ehkäistä lisäämällä 
avoimuutta;

1. katsoo, ettei sijoittajien huolellisuuden 
puutetta voida ehkäistä ainoastaan 
lisäämällä avoimuutta; korostaa, että 
avoimuudella parannetaan 
monimutkaisten rahoitustuotteiden 
tuntemusta;

Or. en

Tarkistus 6
Ieke van den Burg

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. huomauttaa, että kansainvälinen 
rahoituskriisi on tuonut esiin 
rahoitusmarkkinoiden avoimuuden 
puutteen; tunnustaa avoimuuden 
lisäämisen tarpeen;

Or. en

Tarkistus 7
Wolf Klinz

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. tunnustaa, että hedge-rahastot ja 
pääomasijoitukset ovat erillisiä 
investointivälineitä, jotka poikkeavat 
investoinneissaan ja 
investointistrategioissaan;

Or. en

Tarkistus 8
Sharon Bowles

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että harkittu avoimuus on 
riskinhallinnan perusväline: suurelle 
yleisölle avoimuus tavoitteiden suhteen on 
tärkeää, sijoittajille se on investointien 
luonteeseen, arviointiin ja riskeihin liittyvä 
yksityiskohta ja tarkastajille näkemysten ja
strategioiden avointa esittämistä, samalla 
kun huolehditaan kyseisten tietojen 
luottamuksellisuudesta; avoimuuden 

2. katsoo, että harkittu avoimuus on 
riskinhallinnan perusväline: suurelle 
yleisölle avoimuus tavoitteiden suhteen on 
tärkeää, sijoittajille se on investointien 
luonteeseen, arviointiin ja riskeihin liittyvä 
yksityiskohta ja tarkastajille näkemysten, 
strategioiden, riskienhallinnan, 
markkinoiden väärinkäytön valvonnan ja 
muiden 



PE404.743v01-00 6/22 AM\718251FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

vaikutukset voivat olla kielteisiä silloin, 
kun investointistrategiat paljastetaan 
kilpailijoille, ja myönteisiä, muun muassa 
silloin kun vältetään antamasta todellista 
heikompia ennusteita; 

vaatimustenmukaisuusmenettelyjen
avointa esittämistä, samalla kun 
huolehditaan kyseisten tietojen riittävästä 
luottamuksellisuudesta; avoimuuden 
vaikutukset voivat olla kielteisiä silloin, 
kun investointistrategiat paljastetaan 
kilpailijoille, ja myönteisiä, muun muassa 
silloin kun vältetään antamasta todellista 
heikompia ennusteita;

Or. en

Tarkistus 9
Alexander Radwan

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että harkittu avoimuus on 
riskinhallinnan perusväline: suurelle 
yleisölle avoimuus tavoitteiden suhteen on 
tärkeää, sijoittajille se on investointien 
luonteeseen, arviointiin ja riskeihin liittyvä 
yksityiskohta ja tarkastajille näkemysten ja 
strategioiden avointa esittämistä, samalla 
kun huolehditaan kyseisten tietojen 
luottamuksellisuudesta; avoimuuden
vaikutukset voivat olla kielteisiä silloin, 
kun investointistrategiat paljastetaan 
kilpailijoille, ja myönteisiä, muun muassa 
silloin kun vältetään antamasta todellista 
heikompia ennusteita;

2. katsoo, että harkittu avoimuus on 
riskinhallinnan perusväline: suurelle 
yleisölle avoimuus tavoitteiden suhteen on 
tärkeää, sijoittajille se on investointien 
luonteeseen, arviointiin ja riskeihin liittyvä 
yksityiskohta ja tarkastajille näkemysten ja 
strategioiden avointa esittämistä, samalla 
kun huolehditaan kyseisten tietojen 
luottamuksellisuudesta; avoimuus on 
suureksi hyödyksi kaikille osapuolille, 
koska se mahdollistaa 
markkinaosapuolien päätösten tekoon 
tarvittavien tietojen saannin;

Or. de

 Tarkistus 10
Ieke van den Burg

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että harkittu avoimuus on 
riskinhallinnan perusväline: suurelle 
yleisölle avoimuus tavoitteiden suhteen on 
tärkeää, sijoittajille se on investointien 
luonteeseen, arviointiin ja riskeihin liittyvä 
yksityiskohta ja tarkastajille näkemysten ja 
strategioiden avointa esittämistä, samalla 
kun huolehditaan kyseisten tietojen 
luottamuksellisuudesta; avoimuuden 
vaikutukset voivat olla kielteisiä silloin, 
kun investointistrategiat paljastetaan
kilpailijoille, ja myönteisiä, muun muassa 
silloin kun vältetään antamasta todellista 
heikompia ennusteita; 

2. katsoo, että harkittu avoimuus on 
riskinhallinnan perusväline; korostaa 
eritasoisen avoimuuden tarvetta: suurelle 
yleisölle avoimuus tavoitteiden suhteen on 
tärkeää, sijoittajille se on investointien 
luonteeseen, arviointiin ja riskeihin liittyvä 
yksityiskohta ja tarkastajille näkemysten ja 
strategioiden avointa esittämistä, samalla 
kun huolehditaan kyseisten tietojen 
luottamuksellisuudesta; avoimuuden 
kielteisiä vaikutuksia, kuten 
investointistrategioiden paljastamista 
kilpailijoille, olisi vältettävä, ja myönteisiä, 
joita ovat muun muassa se, kun vältetään 
antamasta todellista heikompia ennusteita, 
edistettävä;

Or. en

Tarkistus 11
Sharon Bowles

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. panee merkille Yhdysvaltain 
kokemukset siitä, että kilpailijat ovat 
käyttäneet hyväkseen 
tiedotuslainsäädännön tarjoamia 
vapauksia saadakseen rahoitussijoituksia 
koskevia sijoittajille tarkoitettuja 
yksityiskohtaisia tietoja, mikä on koitunut 
sekä sijoittajien että rahaston tappioksi;

Or. en
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Tarkistus 12
Wolf Klinz

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että OTC-tuotteiden 
standardointi on jo terminä ristiriitainen: 
OTC-selvitysjärjestelmä on teoriassa 
houkutteleva, mutta se myös lisää 
kustannuksia, ja jollei sille saada 
kansainvälistä perustaa, se voi haitata 
Euroopan kilpailukykyä globaaleilla 
markkinoilla;

3. katsoo, että OTC-tuotteiden kauppaa 
olisi lisättävä hyödyntämällä 
tavanomaisia kaupankäyntijärjestelmiä, 
jotta voidaan lisätä markkina-arvoon 
arvostamista; katsoo myös, että 
tasapuolisten toimintamahdollisuuksien 
takaamiseksi maailmanmarkkinoilla 
kaikkien uusien järjestelmien 
käyttöönottojen on tapahduttava 
kansainvälisesti;

Or. en

Tarkistus 13
Ieke van den Burg

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että OTC-tuotteiden 
standardointi on jo terminä ristiriitainen: 
OTC-selvitysjärjestelmä on teoriassa 
houkutteleva, mutta se myös lisää 
kustannuksia, ja jollei sille saada 
kansainvälistä perustaa, se voi haitata 
Euroopan kilpailukykyä globaaleilla 
markkinoilla;

3. katsoo, että OTC-tuotteiden 
standardointi auttaisi estämään 
järjestelmällisiä riskejä ja että OTC-
selvitysjärjestelmä voisi saada aikaan
avoimuutta ja valvontaa, joita valvojat 
tarvitsevat riskien arvioimiseksi; katsoo, 
että tällainen järjestelmä olisi 
kansainvälisesti käyttöön otettuna suotava 
Euroopan kilpailukyvyn vahingoittamisen 
estämiseksi;

Or. en



AM\718251FI.doc 9/22 PE404.743v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Tarkistus 14
Sharon Bowles

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo kuitenkin, että mahdollisten 
raportointi- tai selvitysjärjestelmien 
tutkinta sekä OTC-välineitä koskevien 
tilastotietojen keruu olisi suoritettava sekä 
EU:ssa että kansainvälisesti;

Or. en

Tarkistus 15
Sharon Bowles

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. varoittaa käyttämästä sopimusehtoja
määräämällä riskien rajat, mikä saattaisi 
johtaa tuotteiden sääntelyyn ja häiritä
rahoitusinnovaatioita ja sijoittajien
valinnanmahdollisuuksia;

Or. en

Tarkistus 16
Sharon Bowles

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. korostaa tarvetta poistaa
sääntelykehyksen hajanaisuus ja siten 
vaihtoehtoisten investointien 
rajatylittävän leviämisen esteet 
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perustamalla EU:hun suunnattujen 
antien järjestelmä;

Or. en

Tarkistus 17
Sharon Bowles

Lausuntoluonnos
3 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 d. korostaa, että koko alan kattavalla 
valvonnalla ja raportoinnilla on tärkeä 
rooli kansalaisten huolenaiheiden 
huomioon ottamisessa ja jotta voidaan 
ymmärtää pääomasijoittamisen 
taloudellisia vaikutuksia, ja että 
yksityisiltä ja julkisilta yrityksiltä 
vaaditaan jo nykyisin sitä, että ne 
kuulevat työntekijöitään asioissa, joilla on 
vaikutuksia työntekijöiden etuihin; 
korostaa, että on vältettävä luomasta 
epätasapainoa yksityisiltä 
pääomasijoitusyhtiöiltä vaadittujen 
kaupallisten tiedonantojen ja muilta
yksityisyrityksiltä vaadittujen 
tiedonantojen välille ;

Or. en

Tarkistus 18
Ieke van den Burg

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että yleistä huomiota 
kiinnitettiin hedge-rahastoihin ja 
pääomasijoittamiseen korkean profiilin 
tapausten ja hyvin tunnettujen yhtiöiden

4. suhtautuu myönteisesti siihen yleiseen 
huomioon, jota on kiinnitetty hedge-
rahastoihin ja pääomasijoittamiseen; 
myöntää, että sekä hedge-rahastot että 
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toimien seurauksena; myöntää, että sekä 
hedge-rahastot että pääomasijoittaminen 
vastaavat arvosteluun 
itsesääntelyehdotuksin, joihin kuuluu 
"noudata tai selitä " -periaate; katsoo, että 
on annettava riittävästi aikaa näiden 
sääntöjen toimivuuden osoittamiseen, 
laajalle leviämiseen ja vaikutusten 
analysointiin;

pääomasijoittaminen vastaavat arvosteluun 
itsesääntelyehdotuksin, joihin kuuluu 
"noudata tai selitä " -periaate; katsoo, että 
nämä säännöt ovat askel eteenpäin mutta 
eivät riitä estämään turhia riskejä, joilla 
saattaa olla kielteisiä vaikutuksia 
makrotalouksiin; kehottaa komissiota 
esittämään kohdennetun lainsäädännön;

Or. en

Tarkistus 19
Alexander Radwan

4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että yleistä huomiota 
kiinnitettiin hedge-rahastoihin ja 
pääomasijoittamiseen ja seurattiin korkean 
profiilin tapauksia ja toimintaa hyvin 
tunnettujen yhtiöiden yhteydessä; myöntää, 
että sekä hedge-rahastot että 
pääomasijoittaminen vastaavat arvosteluun 
itsesääntelyehdotuksin, joihin kuuluu 
"noudata tai selitä" -periaate; katsoo, että 
on annettava riittävästi aikaa näiden 
sääntöjen toimivuuden osoittamiseen, 
laajalle leviämiseen ja vaikutusten 
analysointiin;

4. panee merkille, että yleistä huomiota 
kiinnitettiin hedge-rahastoihin ja 
pääomasijoittamiseen ja seurattiin korkean 
profiilin tapauksia ja toimintaa hyvin 
tunnettujen yhtiöiden yhteydessä; myöntää, 
että sekä hedge-rahastot että 
pääomasijoittaminen vastaavat arvosteluun 
itsesääntelyehdotuksin, joihin kuuluu 
"noudata tai selitä" -periaate; katsoo, että 
nämä säännöt, jotka muodostavat 
itsenäisen lisäyksen lainsäädäntöön, on 
otettava mahdollisimman nopeasti 
huomioon ja niiden toimivuus on 
osoitettava;

Or. de

Tarkistus 20
Wolf Klinz

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että yleistä huomiota 
kiinnitettiin hedge-rahastoihin ja 
pääomasijoittamiseen ja seurattiin korkean 
profiilin tapauksia ja toimintaa hyvin 
tunnettujen yhtiöiden yhteydessä; myöntää, 
että sekä hedge-rahastot että 
pääomasijoittaminen vastaavat arvosteluun 
itsesääntelyehdotuksin, joihin kuuluu 
"noudata tai selitä" -periaate; katsoo, että 
on annettava riittävästi aikaa näiden 
sääntöjen toimivuuden osoittamiseen, 
laajalle leviämiseen ja vaikutusten 
analysointiin;

4. panee merkille, että yleistä huomiota 
kiinnitettiin hedge-rahastoihin ja 
pääomasijoittamiseen ja seurattiin korkean 
profiilin tapauksia ja toimintaa hyvin 
tunnettujen yhtiöiden yhteydessä; myöntää, 
että sekä hedge-rahastot että 
pääomasijoittaminen vastaavat arvosteluun 
itsesääntelyehdotuksin, joihin kuuluu 
"noudata tai selitä" -periaate; katsoo, että
näiden sääntöjen on voitava levitä 
maailmanlaajuisesti ja että on annettava 
riittävästi aikaa niiden vaikutusten 
analysointiin;

Or. en

Tarkistus 21
Sharon Bowles

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. uskoo, että testattuja vapaaehtoisia 
suuntaviivoja voidaan kehittää entistä 
virallisemmiksi rakenteiksi, joissa 
odottamattomien seurausten riski on 
vähäisempi; myöntää, että virallinen
sääntely ei ole yhtä helposti 
mukautettavissa ja että käytännesäännöt 
soveltuvat paremmin innovatiivisiin 
muutoksiin sopeutumiseen; ehdottaa, että 
EU:hun perustetaan yksi keskitetty 
käytännesääntöjen verkkosivusto, jota 
markkinoidaan kansainvälisesti; 
ehdottaa, että verkkosivustoon voitaisiin 
liittää rekisteri niistä, jotka noudattavat 
käytännesääntöjä, näiden 
tiedoksiannoista sekä noudattamatta 
jättämisen perusteista; katsoo, että 
noudattamatta jättämisen perusteista
voidaan ottaa myös opiksi;
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Or. en

Tarkistus 22
John Purvis, Kurt Joachim Lauk

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että vapaaehtoiset 
suuntaviivat tarjoavat nykyistä paremmat 
mahdollisuudet selvitä lukuisista 
ongelmista ja olosuhteista, ainakin jos ne 
on testattu käytännössä;

Or. en

Tarkistus 23
Wolf Klinz

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. on tietoinen siitä, että 
käytännesääntöjen riittävä ja tehokas 
seuranta on avoin kysymys, joka odottaa 
yhä ratkaisuaan;

Or. en

Tarkistus 24
Sharon Bowles

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. myöntää, että valtio-omisteisia 
sijoitusyhtiöitä varten ei ole olemassa 
yhtenäistä ja julkista 
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tiedonantojärjestelmää, ja kannattaa 
Kansainvälisen valuuttarahaston aloitetta 
sellaisen työryhmän perustamisesta, jonka 
tehtävänä on laatia kansainväliset 
käytännesäännöt valtio-omisteisia 
sijoitusyhtiöitä varten; uskoo, että 
tällaisten käytännesääntöjen avulla 
voidaan edistää valtio-omisteisten 
sijoitusyhtiöiden toiminnan tunnetuksi 
tekemistä; kehottaa komissiota ottamaan 
osaa tähän prosessiin;

Or. en

Tarkistus 25
Sharon Bowles

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. myöntää, että EU:n sisäiset hedge-
rahastot, hedge-rahastojen hoitajat ja 
pääomasijoitusyhtiöt kuuluvat nykyisen 
lainsäädännön piiriin, erityisesti 
markkinoiden väärinkäytön osalta, ja että 
välillistä sääntelyä sovelletaan niihin 
vastapuolten kautta ja silloin, kun 
säänneltyihin tuotteisiin liittyviä 
investointeja myydään; panee merkille, että 
osakkuuksiin liittyy tavanomaisia 
julkistamisvaatimuksia;

5. myöntää, että EU:n sisäiset hedge-
rahastot, hedge-rahastojen hoitajat ja 
pääomasijoitusyhtiöt kuuluvat nykyisen 
lainsäädännön piiriin, erityisesti 
markkinoiden väärinkäytön osalta, ja että 
välillistä sääntelyä sovelletaan niihin 
vastapuolten kautta ja silloin, kun 
säänneltyihin tuotteisiin liittyviä 
investointeja myydään; muistuttaa 
erityisesti siitä, että hedge-rahastoja ja 
pääomasijoituksia rahoittavia pankkeja 
säädellään yhteisön lainsäädännöllä
muun muassa siltä osin, kun on kyse 
pääoman riittävyydestä, eturistiriidoista 
sekä järjestelmistä ja valvonnasta; katsoo 
myös, että pankkien liiketoimintasuhteet 
hedge-rahastoihin ja yksityisiin 
pääomayhteisöihin antavat niille 
huomattavan paljon valtaa vaatia niin 
paljon tietoja asiakkailtaan, minkä ne 
katsovat tarpeelliseksi roolinsa 
täyttämiseksi; huomauttaa, että hedge-
rahastojen ja niiden vastapuolten väliset 
suhteet ovat tulleet ilmi pakotetussa 
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ylikuumenemisen hillitsemisessä 
äskettäisessä rahoituskriisissä; panee 
merkille, että osakkuuksiin liittyy 
tavanomaisia julkistamisvaatimuksia; 
myöntää, että sijoitustenhoitajilla on 
luottamuksenvarainen vastuu sijoittajiin 
nähden ja että heidän olisi harjoitettava 
äänestysoikeutta sijoittajien eduksi ja 
ottamalla huomioon sijoitusvälineen 
sijoitustehtävä, mikä saattaa edellyttää 
niin sanottua aktivismia, josta myös 
yritykset voivat hyötyä; katsoo, että 
osakkeita jakavien laitosten on otettava 
asianmukaisesti huomioon, miten 
osakkeita mahdollisesti hyödynnetään ja 
miten niistä äänestetään;

Or. en

Tarkistus 26
Ieke van den Burg

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. myöntää, että EU:n sisäiset hedge-
rahastot, hedge-rahastojen hoitajat ja 
pääomasijoitusyhtiöt kuuluvat nykyisen 
lainsäädännön piiriin, erityisesti 
markkinoiden väärinkäytön osalta, ja että 
välillistä sääntelyä sovelletaan niihin 
vastapuolten kautta ja silloin, kun 
säänneltyihin tuotteisiin liittyviä 
investointeja myydään; panee merkille, että 
osakkuuksiin liittyy tavanomaisia 
julkistamisvaatimuksia;

5. myöntää, että EU:n sisäiset hedge-
rahastot, hedge-rahastojen hoitajat ja 
pääomasijoitusyhtiöt kuuluvat joidenkin
nykyisten lakien piiriin, erityisesti 
markkinoiden väärinkäytön osalta, ja että 
välillistä sääntelyä sovelletaan niihin 
vastapuolten kautta ja silloin, kun 
säänneltyihin tuotteisiin liittyviä 
investointeja myydään; panee merkille, että 
osakkuuksiin liittyy tavanomaisia 
julkistamisvaatimuksia;

Or. en
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Tarkistus 27
Sharon Bowles

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että EU:n laajuisen 
osakkeenomistajien 
tunnistamisjärjestelmän mahdollisuutta 
koskeviin tutkimuksiin olisi liitettävä 
lisäraportoinnin vaatimusten
kustannushyötyanalyysi liiallisen 
tietotulvan välttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 28
John Purvis, Kurt Joachim Lauk

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. tuomitsee sijoittajien välisen 
syrjinnän, koska tavoitteena on varmistaa 
tasavertaiset toimintamahdollisuudet;

Or. en

Tarkistus 29
Wolf Klinz

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että vaatimukset 
lisäraportoinnista, erityisesti usein 
toistuvasta lisäraportoinnista, voivat 
aiheuttaa painetta lyhytaikaisiin 

poistetaan
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tuottoihin eikä niinkään pitkäaikaiseen 
vakauteen;

Or. en

Tarkistus 30
Sharon Bowles

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että vaatimukset 
lisäraportoinnista, erityisesti usein 
toistuvasta lisäraportoinnista, voivat 
aiheuttaa painetta lyhytaikaisiin tuottoihin 
eikä niinkään pitkäaikaiseen vakauteen;

6. katsoo että pääomasijoittamisessa 
entistä useammin toistuvien 
lisäraportoinnin vaatimusten 
käyttöönotolla voitaisiin aiheuttaa painetta 
lyhytaikaisiin tuottoihin; katsoo, että 
entistä paremmat yhteydet 
palkkausjärjestelmien ja pitkäaikaisen 
suorituskyvyn välillä ovat tarpeen kaikissa 
yhteyksissä;

Or. en

Tarkistus 31
Alexander Radwan

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että vaatimukset
lisäraportoinnista, erityisesti usein 
toistuvasta lisäraportoinnista, voivat 
aiheuttaa painetta lyhytaikaisiin 
tuottoihin eikä niinkään pitkäaikaiseen
vakauteen;

6. katsoo, että lisäraportointia – ja 
erityisesti toistuvaa raportointia -
koskevien vaatimusten on osoitettava 
hyväksyttävä kustannus-hyöty-suhde, 
mutta että kestävä vakaus oikeuttaa 
lisäponnistelujen vaatimiseen;

Or. de
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Tarkistus 32
Ieke van den Burg

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että vaatimukset 
lisäraportoinnista, erityisesti usein 
toistuvasta lisäraportoinnista, voivat 
aiheuttaa painetta lyhytaikaisiin 
tuottoihin eikä niinkään pitkäaikaiseen 
vakauteen;

6. katsoo, että vaatimukset 
lisäraportoinnista saattavat olla tarpeen 
hedge-rahastojen ja 
pääomasijoitusyritysten strategioita 
koskevien tietojen paljastamiseksi, joilla 
on merkitystä pitkäaikaisen vakauden 
kannalta; sekä kehottaa IASB:tä 
esittämään arviointeja ja ehdotuksia;

Or. en

Tarkistus 33
Sharon Bowles

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kannattaa arvopaperipörssiä 
valvovien viranomaisten kansainvälisen 
järjestön ehdotusta hedge-rahastojen 
sijoitustuotteiden arvostamisesta ja 
odottaa sen laajaa käyttöönottoa; 
huomauttaa, että ei-rahaksi muutettavien 
varojen arvostamisprosessi on parhaillaan 
käynnissä;

Or. en

Tarkistus 34
Sharon Bowles

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. myöntää, etteivät hedge-rahastot 
eivätkä pääomasijoitukset ole nykyisen 
rahoituskriisin syy; tukee komission, 
jäsenvaltioiden, Euroopan keskuspankin, 
vakausfoorumin, arvopaperipörssiä
valvovien viranomaisten kansainvälisen 
järjestön sekä muiden laitosten esittämää 
kansainvälistä yhteisymmärrystä siitä, että 
subrime-asuntolainakriisin syiden ja 
seurausten täysivaltaiseen 
ymmärtämiseen menee vielä aikaa, ja että 
siihen vastaaminen hätäisesti 
lainsäädännöllä olisi virhe; huomauttaa 
kuitenkin, että monimutkaisten tuotteiden 
ja luokitusten puutteellinen tuntemus on 
nyt tiedostettu ja että olisi kehitettävä 
mahdollisimman pian toimia, joilla 
varmistetaan, että erityyppisiä riskejä, 
kuten likviditeettiongelmaa ja 
monimutkaisia tuotteita sekä 
luottokelpoisuutta ymmärretään entistä 
paremmin ja lisätään niihin liittyvien 
prosessien avoimuutta sekä parannetaan 
niiden merkintää;

Or. en

Tarkistus 35
Sharon Bowles

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. katsoo, että uusien tuotteiden 
innovointi on tärkeää, eikä sitä pidä estää 
tarpeettomasti; katsoo, että 
varovaisuusperiaatteet, valvonnan ja 
investointien asianmukaisuus sekä riskien 
näkyvyys ovat tärkeämpiä kuin 
rekisteröintijärjestelmä, jonka 
väärinkäyttö on mahdollinen samaan 
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tapaan kuin oli luottoluokitusten
kohdalla;

Or. en

Tarkistus 36
Sharon Bowles

Lausuntoluonnos
6 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 d. huomauttaa, että jäsenvaltiot ovat 
kehittäneet tai voivat kehittää omaisuuden
pilkkomisen vastaisia toimia, mukaan 
lukien johtajien velvoitteita, ja ettei ole 
voitu näyttää toteen, että yhteisön toimet 
olisivat tehokkaampia;

Or. en

Tarkistus 37
Sharon Bowles

Lausuntoluonnos
6 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 e. ei kannata erillistä lainsäädäntöä 
hedge-rahastoista ja 
pääomasijoittamisesta, vaan katsoo, että 
komission olisi tutkittava nykyiseen 
lainsäädäntöön sopivia mukautuksia; 
katsoo, että muutosten on oltava 
maailmanlaajuisia, ja niiden pitää olla 
tasapuolisia; kannattaa vahvasti 
sääntelyn parantamista ja uskoo, että 
yhdenmukaistamiseen on turvauduttava 
vasta, kun voidaan osoittaa 
markkinahäiriöiden olemassaolo;

Or. en
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Tarkistus 38
John Purvis, Kurt Joachim Lauk

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo, että investoimiseen 
kannustamisen kannalta on 
epäkäytännöllistä ja tehotonta tehdä 
keinotekoinen ero yksityisten 
pääomasijoittajaluokkien välillä;

Or. en

Tarkistus 39
John Purvis, Kurt Joachim Lauk

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. suosittaa, että vähittäissijoittajilta 
investointeja toivovia hedge-rahastoja 
olisi vaadittava sitoutumaan alan 
suojaamiseen ja normaaliin 
riskiprofilointiin, ja että hedge-rahastojen 
myynnin suorittaisivat vain myyjät, joiden 
tekninen pätevyys, 
neuvonantamisvalmiudet ja eettinen 
nuhteettomuus antavat siihen erityisen 
oikeuden;

Or. en
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Tarkistus 40
Ieke van den Burg

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. huomauttaa, että arvopapereiden 
antaminen lainaksi siinä tarkoituksessa, 
että voitaisiin äänestää lainaksi otetuista 
osakkeista, on huono käytäntö; korostaa, 
että osakkeenomistajien pitkän aikavälin 
toiminnot ovat suotuisammat kuin 
lyhytaikaiset lainaosakkeet; kehottaa 
komissiota esittämään lainsäädännön, 
jossa edellytetään välittäjiä 
mahdollistamaan sen, että 
osakkeenomistajat voivat äänestää ja 
varmistaa äänestysohjeidensa 
täytäntöönpanon sekä sen, että 
tunnistettujen osakkeenomistajien 
äänestysmenettelyt tuodaan julki;

Or. en
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