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Módosítás 1
Sharon Bowles

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új) 

 Véleménytervezet Módosítás

-1. üdvözli a Gazdasági és Monetáris 
Bizottság megbízásából készített 
tanulmány fedezeti alapokra, 
magántőkealapokra és átláthatóságra 
vonatkozó megállapításait; 

Or. en

Módosítás 2
Wolf Klinz

Véleménytervezet
1 bekezdés

 Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy a befektetők kellő 
gondosságának hiánya nem 
ellensúlyozható nagyobb átláthatósággal;

törölve

Or. en

Módosítás 3
Sharon Bowles

Véleménytervezet
1 bekezdés

 Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy a befektetők kellő
gondosságának hiánya nem 
ellensúlyozható nagyobb átláthatósággal;

1. elismeri, hogy az átláthatóság 
javításának – különösen a kockázatok 
jobb összehasonlíthatóságának és 
láthatóságának előmozdítása terén –
értékes szerepük lehet, de megjegyzi, hogy 
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az átláthatóság nem segíti és nem is 
helyettesíti a kellő körültekintést;

Or. en

Módosítás 4
Alexander Radwan

Véleménytervezet
1 bekezdés

 Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy a befektetők kellő 
gondosságának hiánya nem 
ellensúlyozható nagyobb átláthatósággal;

1. megjegyzi, hogy a befektetők részéről a 
gondosság, a kibocsátók részéről pedig az 
átláthatóság szükséges a pénzügyi piacok 
stabilitásának biztosításához;

Or. de

Módosítás 5
Ieke van den Burg

Véleménytervezet
1 bekezdés

 Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy a befektetők kellő 
gondosságának hiánya nem 
ellensúlyozható nagyobb átláthatósággal;

1. megjegyzi, hogy a befektetők kellő 
gondosságának hiánya önmagában nem 
ellensúlyozható nagyobb átláthatósággal; 
hangsúlyozza, hogy az átláthatóság 
hozzájárul az összetett pénzügyi termékek 
jobb megértéséhez;

Or. en

Módosítás <NumAm>6</NumAm>
Ieke van den Burg

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)
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 Véleménytervezet Módosítás

1a. megjegyzi, hogy a nemzetközi 
pénzügyi válság rávilágított az érintett 
piacok tekintetében az átláthatóság 
hiányára; elismeri a nagyobb átláthatóság 
szükségességét;

Or. en

Módosítás 7
Wolf Klinz

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

 Véleménytervezet Módosítás

1a. elismeri, hogy a fedezeti alapok és a 
magántőkealapok olyan sajátos 
befektetési formák, amelyek eltérnek a 
befektetések és a befektetési stratégia 
jellegében;

Or. en

Módosítás 8
Sharon Bowles

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kijelenti, hogy a céltudatos átláthatóság 
kitűnő eszköz a kockázatok kezelésére: a 
lakosság számára a célokkal kapcsolatos 
nyitottság fontos, a befektetők számára a 
befektetések jellegének, értékelésének és 
kockázatának részletei, míg a 
felügyelőknek a pozíciók és stratégiák 
teljes áttekintése, tiszteletben tartva az 
információk bizalmas jellegét; az 

2. kijelenti, hogy a céltudatos átláthatóság 
kitűnő eszköz a kockázatok kezelésére: a 
lakosság számára a célokkal kapcsolatos 
nyitottság fontos, a befektetők számára a 
befektetések jellegének, értékelésének és 
kockázatának részletei, míg a 
felügyelőknek a pozíciók, stratégiák, a 
kockázatkezelés, a piaci visszaélés 
ellenőrzése és más megfelelési eljárások
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átláthatóság hatása lehet negatív, mint 
például a befektetési stratégiák 
versenytársak előtti feltárásakor 
tapasztalható a nyájszellem esetében; de 
lehet pozitív is, például a valóságosnál 
rosszabb forgatókönyvek feltételezésének 
elkerülése tekintetében;

teljes áttekintése, tiszteletben tartva az 
információk bizalmasságának megfelelő 
szintjét; az átláthatóság hatása lehet 
negatív, mint például a befektetési 
stratégiák versenytársak előtti feltárásakor 
tapasztalható a nyájszellem esetében; de 
lehet pozitív is, például a valóságosnál 
rosszabb forgatókönyvek feltételezésének 
elkerülése tekintetében;

Or. en

Módosítás 9
Alexander Radwan

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kijelenti, hogy a céltudatos átláthatóság 
kitűnő eszköz a kockázatok kezelésére: a 
lakosság számára a célokkal kapcsolatos 
nyitottság fontos, a befektetők számára a 
befektetések jellegének, értékelésének és 
kockázatának részletei, míg a 
felügyelőknek a pozíciók és stratégiák 
teljes áttekintése, tiszteletben tartva az 
információk bizalmas jellegét; az 
átláthatóság hatása lehet negatív, mint 
például a befektetési stratégiák 
versenytársak előtti feltárásakor 
tapasztalható a nyájszellem esetében; de 
lehet pozitív is, például a valóságosnál 
rosszabb forgatókönyvek feltételezésének 
elkerülése tekintetében;

2. kijelenti, hogy a céltudatos átláthatóság 
kitűnő eszköz a kockázatok kezelésére: a 
lakosság számára a célokkal kapcsolatos 
nyitottság fontos, a befektetők számára a 
befektetések jellegének, értékelésének és 
kockázatának részletei, míg a 
felügyelőknek a pozíciók és stratégiák 
teljes áttekintése, tiszteletben tartva az 
információk bizalmas jellegét; az 
átláthatóság minden résztvevő számára a 
legnagyobb hasznot hozza, miközben a 
piaci szereplők számára elérhetővé teszi a 
megalapozott döntésekhez szükséges 
információkat ;

Or. de
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Módosítás 10
Ieke van den Burg

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kijelenti, hogy a céltudatos átláthatóság 
kitűnő eszköz a kockázatok kezelésére: a 
lakosság számára a célokkal kapcsolatos 
nyitottság fontos, a befektetők számára a 
befektetések jellegének, értékelésének és 
kockázatának részletei, míg a 
felügyelőknek a pozíciók és stratégiák 
teljes áttekintése, tiszteletben tartva az 
információk bizalmas jellegét; az 
átláthatóság hatása lehet negatív, mint 
például a befektetési stratégiák 
versenytársak előtti feltárásakor 
tapasztalható a nyájszellem esetében; de 
lehet pozitív is, például a valóságosnál 
rosszabb forgatókönyvek feltételezésének 
elkerülése tekintetében; 

2. kijelenti, hogy a céltudatos átláthatóság 
kitűnő eszköz a kockázatok kezelésére; 
hangsúlyozza az átláthatóság diverzifikált 
szintjének szükségességét: a lakosság 
számára a célokkal kapcsolatos nyitottság 
fontos, a befektetők számára a befektetések 
jellegének, értékelésének és kockázatának 
részletei, míg a felügyelőknek a pozíciók 
és stratégiák teljes áttekintése, tiszteletben 
tartva az információk bizalmas jellegét; 
kerülni kell az átláthatóság negatív
hatását, mint például a befektetési 
stratégiák versenytársak előtti feltárásakor 
tapasztalható a nyájszellem esetében; és elő 
kell mozdítani a pozitív hatásokat, például 
a valóságosnál rosszabb forgatókönyvek 
feltételezésének elkerülése tekintetében;

Or. en

Módosítás 11
Sharon Bowles

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. megemlíti az Egyesült Államok 
tapasztalatait, ahol az információ 
szabadságára vonatkozó jogszabályt 
használták ki a versenytársak ahhoz, hogy 
a befektetőknek szánt részletességgel 
megszerezzék az alapok befektetési 
adatait, ami a befektetőket és az alapot is 
károsította;
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Or. en

Módosítás 12
Wolf Klinz

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a tőzsdén kívüli (OTC) 
termékek standardizálása ellentmondásos:  
vonzó ugyan egy OTC klíring rendszer 
elmélete, de valójában növelné a 
költségeket, ezért ha nem nemzetközi 
alapon végzik, akkor hátrányosan 
érintené az európai versenyképességet a 
globális piacon;

3. úgy véli, hogy a tőzsdén kívüli (OTC) 
termékek kereskedelmét nagyobb 
mértékben kellene a szokásos kereskedési 
rendszerek keretében végezni a piaci 
értékelés fokozás érdekében; véleménye 
szerint továbbá a globális 
összefüggésekben azonos versenyfeltételek 
biztosítására bármiféle új rendszert 
nemzetközi alapon kell bevezetni;

Or. en

Módosítás 13
Ieke van den Burg

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a tőzsdén kívüli (OTC) 
termékek standardizálása ellentmondásos:
vonzó ugyan egy OTC klíring rendszer 
elmélete, de valójában növelné a 
költségeket, ezért ha nem nemzetközi 
alapon végzik, akkor hátrányosan érintené 
az európai versenyképességet a globális 
piacon;

3. úgy véli, hogy a tőzsdén kívüli (OTC) 
termékek standardizálása segítene a 
rendszerkockázatok megelőzésében és egy 
OTC klíring rendszer megadná a 
felügyeleti hatóságoknak a kockázatok 
értékeléséhez szükséges átláthatóságot és 
rálátást; álláspontja a szerint egy 
nemzetközi alapon bevezetett rendszert 
kellene előnyben részesíteni az európai 
versenyképesség csorbulásának 
megelőzésére;

Or. en
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Módosítás 14
Sharon Bowles

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. mindazonáltal úgy véli, hogy az OTC 
eszközök lehetséges beszámolási vagy 
elszámolási szabályainak és a statisztikai 
adatgyűjtésnek a vizsgálatát uniós és 
nemzetközi szinten egyaránt el kell 
végezni;

Or. en

Módosítás 15
Sharon Bowles

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. figyelmeztet a kockázatkorlátozás 
bevezetését szolgáló szerződési feltételek 
érvényesítése ellen, ami 
termékszabályozással érne fel, és 
ellentétes lenne a pénzügyi innovációval 
és a befektetők választási lehetőségeivel is; 

Or. en

Módosítás 16
Sharon Bowles

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)



PE404.743v01-00 10/22 AM\718251HU.doc

Külső fordítás

HU

Véleménytervezet Módosítás

3c. hangsúlyozza annak szükségességét, 
hogy túl kell lépni a szabályozói keretek 
szétaprózottságán, és ezáltal egy európai 
zártkörű kibocsátási rendszer 
létrehozásán keresztül az alternatív 
befektetések határokon átnyúló 
kereskedelmének akadályait is meg kell 
haladni;

Or. en

Módosítás 17
Sharon Bowles

Véleménytervezet
3 d. bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3d. hangsúlyozza, hogy az egész ágazatra 
kiterjedő nyomon követésnek és 
beszámolásnak szerepe van a lakosság 
aggályainak kezelésében és a magántőke-
befektetés gazdasági hatásának 
megértésében, és már most is vonatkozik 
az állami és magánvállalatokra az a 
követelmény, hogy konzultációt kell 
folytatniuk munkavállalóikkal az 
érdekeiket érintő kérdésekben; 
hangsúlyozza, hogy nem szabad 
egyensúlyhiányt okozni a magántőke-
portfólióba befektető vállalkozásokra és a 
többi magáncégre nézve kötelező 
kereskedelmi közzététel között;

Or. en
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Módosítás 18
Ieke van den Burg

Véleménytervezet
4. bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy nagy figyelmet 
keltettek a fedezeti alapok és 
magántőkealapok ismert cégekkel 
kapcsolatos jelentősebb esetek és 
tevékenységek kapcsán; elismeri, hogy 
mind a fedezeti alapok, mind a 
magántőkealapok önszabályozási 
javaslatokkal válaszolnak a kritikákra, 
amelyek a „tartsd be vagy indokold meg” 
elvén működnek; úgy véli, hogy időt kell 
hagyni arra, hogy ezek a szabályok 
működjenek, globális szinten elterjedjenek 
és hatásukat elemezni lehessen;

4. üdvözli azt a nagy figyelmet, amit a 
fedezeti alapok és magántőkealapok 
kaptak; elismeri, hogy mind a fedezeti 
alapok, mind a magántőkealapok 
önszabályozási javaslatokkal válaszolnak a 
kritikákra, amelyek a „tartsd be vagy 
indokold meg” elvén működnek; úgy véli, 
hogy ezek a szabályok jelentős előrelépést 
jelentenek, de nem elegendőek ahhoz, 
hogy meggátolják az ágazatot a 
szükségtelen kockázatvállalásban, ami 
esetleg kedvezőtlenül befolyásolja a 
makrogazdaságot; sürgeti a Bizottságot, 
hogy terjesszen elő célzott jogszabályokat;

Or. en

Módosítás 19
Alexander Radwan

Véleménytervezet
4. bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy nagy figyelmet 
keltettek a fedezeti alapok és 
magántőkealapok ismert cégekkel 
kapcsolatos jelentősebb esetek és 
tevékenységek kapcsán; elismeri, hogy 
mind a fedezeti alapok, mind a 
magántőkealapok önszabályozási 
javaslatokkal válaszolnak a kritikákra, 
amelyek a „tartsd be vagy indokold meg” 
elvén működnek; úgy véli, hogy időt kell 
hagyni arra, hogy ezek a szabályok
működjenek, globális szinten elterjedjenek 

4. megjegyzi, hogy nagy figyelmet 
keltettek a fedezeti alapok és 
magántőkealapok ismert cégekkel 
kapcsolatos jelentősebb esetek és 
tevékenységek kapcsán; elismeri, hogy 
mind a fedezeti alapok, mind a 
magántőkealapok önszabályozási 
javaslatokkal válaszolnak a kritikákra, 
amelyek a „tartsd be vagy indokold meg” 
elvén működnek; úgy véli, hogy ezeket a 
jogalkotás önálló kiegészítéséül szolgáló
szabályokat a lehető leggyorsabban 
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és hatásukat elemezni lehessen; figyelembe kell venni, és hatásosságukat 
igazolni kell;

Or. de

Módosítás 20
Wolf Klinz

Véleménytervezet
4. bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy nagy figyelmet 
keltettek a fedezeti alapok és 
magántőkealapok ismert cégekkel 
kapcsolatos jelentősebb esetek és 
tevékenységek kapcsán; elismeri, hogy 
mind a fedezeti alapok, mind a 
magántőkealapok önszabályozási 
javaslatokkal válaszolnak a kritikákra, 
amelyek a „tartsd be vagy indokold meg” 
elvén működnek; úgy véli, hogy időt kell 
hagyni arra, hogy ezek a szabályok
működjenek, globális szinten elterjedjenek
és hatásukat elemezni lehessen;

4. megjegyzi, hogy nagy figyelmet 
keltettek a fedezeti alapok és 
magántőkealapok ismert cégekkel 
kapcsolatos jelentősebb esetek és 
tevékenységek kapcsán; elismeri, hogy 
mind a fedezeti alapok, mind a 
magántőkealapok önszabályozási 
javaslatokkal válaszolnak a kritikákra, 
amelyek a „tartsd be vagy indokold meg” 
elvén működnek; úgy véli, hogy ezeknek a 
szabályoknak globális szinten el kell 
terjedniük és elegendő időt kell hagyni 
arra, hogy a hatásukat elemezni lehessen;

Or. en

Módosítás 21
Sharon Bowles

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. meggyőződése, hogy a vizsgált 
önkéntes iránymutatások az előre nem 
látható következmények kisebb kockázata 
mellett alakulhatnak formálisabb 
struktúrákká; elismeri, hogy a formális 
szabályozás nem alakítható olyan 
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mértékben, és hogy a magatartási kódexek 
jobban képesek az innovatív 
változásokhoz való alkalmazkodásra; 
javasolja, hogy hozzanak létre egy 
egyablakos webhelyet az Európai Unió 
magatartási kódexei számára, és azt 
nemzetközileg népszerűsítsék; javasolja, 
hogy ezen a webhelyen szerepeljen a 
magatartási kódexeket betartók 
nyilvántartása, e cégek közleményei, 
valamint a meg nem felelés magyarázata; 
megjegyzi, hogy a meg nem felelés oka is 
szolgálhat tanulságul;

Or. en

Módosítás 22
John Purvis, Kurt Joachim Lauk

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felveti, hogy az önkéntes 
iránymutatások nagyobb teret engednek 
az összetett kérdések és a sokféle 
körülmény kezelésére, legalábbis akkor, 
ha ezeket átültetik a gyakorlatba;

Or. en

Módosítás 23
Wolf Klinz

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. tudatában van annak a ténynek, hogy 
a magatartási kódexek hatékony és 
eredményes nyomon követése nyitott 
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kérdés, amivel foglalkozni kell;

Or. en

Módosítás 24
Sharon Bowles

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(4b) elismeri, hogy nincs egységes 
nyilvánosságra hozatal a nemzeti 
vagyonalapok tekintetében, és üdvözli a 
Nemzetközi Valutaalap kezdeményezését 
egy munkacsoport létrehozására abból a 
célból, hogy megfogalmazza a nemzeti 
vagyonalapok nemzetközi magatartási 
kódexét; meggyőződése, hogy egy ilyen 
kódex némileg hozzá fog járulni a nemzeti 
vagyonalapok tevékenységét övező 
titokzatosság eloszlatásához; felhívja a 
Bizottságot a folyamatban való 
részvételre;

Or. en

Módosítás 25
Sharon Bowles

Véleménytervezet
 5. bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. elismeri, hogy az EU „onshore” fedezeti 
alapjai, fedezeti alapkezelői és 
magántőkealap cégei a jelenlegi 
szabályozás alanyai, különösen a piaci 
visszaélésre vonatkozóan, valamint hogy 
közvetett szabályozás is vonatkozik rájuk a 
partnereiken keresztül, illetve amikor a 
szabályozott termékekbe történő 

5. elismeri, hogy az EU „onshore” fedezeti 
alapjai, fedezeti alapkezelői és 
magántőkealap cégei a jelenlegi 
szabályozás alanyai, különösen a piaci 
visszaélésre vonatkozóan, valamint hogy 
közvetett szabályozás is vonatkozik rájuk a 
partnereiken keresztül, illetve amikor a 
szabályozott termékekbe történő 
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befektetéseket értékesítenek; megjegyzi, 
hogy a részvénytársaságokra a szokásos 
közzétételi szabályok vonatkoznak;

befektetéseket értékesítenek; emlékeztet 
különösen arra, hogy a fedezeti alapokat 
és a magántőkealapokat finanszírozó 
bankok maguk is szabályozottak a 
közösségi jog értelmében, többek között a 
tőkemegfelelés, az összeférhetetlenség, 
valamint a rendszerek és ellenőrzések 
tekintetében; megjegyzi, hogy a 
bankoknak a fedezeti alapokkal és 
magántőkealapokkal való üzleti 
kapcsolatai jelentős befolyást adnak 
számukra ahhoz, hogy megkapják 
ügyfeleiktől mindazt az információt, amit 
a szerepük betöltéséhez szükségesnek 
tartanak; megjegyzi, hogy a fedezeti 
alapok és ügyfeleik közötti kapcsolatok 
napvilágra kerültek az adósságoknak a 
közelmúltbeli pénzügyi botrányok során 
kikényszerített rendezése kapcsán; 
megjegyzi, hogy a részvénytársaságokra a 
szokásos közzétételi szabályok 
vonatkoznak; elismeri, hogy a befektetési 
alapkezelők letéteményesi felelősséggel 
tartoznak a befektetők felé, és szavazati 
jogaikat e befektetők érdekében kell 
gyakorolniuk, figyelembe véve a 
befektetési eszközzel kapcsolatos 
befektetési megbízást is, amihez szükség 
lehet olyan fajta tevékenységre, ami a 
vállalatnak is kedvező lehet; megjegyzi, 
hogy a részvénykölcsönzést végző 
intézményeknek kellően figyelembe 
kellene venniük, hogy a részvények 
felhasználhatóak-e, és ha igen, mire, 
ideértve a szavazást is;

Or. en

Módosítás 26
Ieke van den Burg

Véleménytervezet
 5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. elismeri, hogy az EU „onshore” fedezeti 
alapjai, fedezeti alapkezelői és 
magántőkealap cégei a jelenlegi 
szabályozás alanyai, különösen a piaci 
visszaélésre vonatkozóan, valamint hogy 
közvetett szabályozás is vonatkozik rájuk a 
partnereiken keresztül, illetve amikor a 
szabályozott termékekbe történő 
befektetéseket értékesítenek; megjegyzi, 
hogy a részvénytársaságokra a szokásos 
közzétételi szabályok vonatkoznak;

5. elismeri, hogy az EU „onshore” fedezeti 
alapjai, fedezeti alapkezelői és 
magántőkealap cégei a jelenlegi 
jogszabályok alanyai, különösen a piaci 
visszaélésre vonatkozóan, valamint hogy 
közvetett szabályozás is vonatkozik rájuk a 
partnereiken keresztül, illetve amikor a 
szabályozott termékekbe történő 
befektetéseket értékesítenek; megjegyzi, 
hogy a részvénytársaságokra a szokásos 
közzétételi szabályok vonatkoznak;

Or. en

Módosítás 27
Sharon Bowles

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. véleménye szerint az egész EU-ra 
kiterjedő részvényesazonosító rendszer 
lehetősége vizsgálatának ki kell terjednie 
a további jelentési követelmények költség-
haszon elemzésére is abból a célból, hogy 
elkerüljék a túlzott információözönt;

Or. en

Módosítás 28
John Purvis, Kurt Joachim Lauk

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a az egyenlő versenyfeltételek biztosítása 
érdekében helytelennek tartja a különböző 
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befektetők közötti megkülönböztetést;

Or. en

Módosítás 29
Wolf Klinz

Véleménytervezet
6. bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. megerősíti, hogy a további – különösen 
a gyakori – jelentéstételi kötelezettségek 
inkább jelentenek nyomást a rövid távú 
megtérüléssel kapcsolatban, mint hosszú 
távú stabilitást;

törölve

Or. en

Módosítás 30
Sharon Bowles

Véleménytervezet
6. bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. megerősíti, hogy a további – különösen 
a gyakori – jelentéstételi kötelezettségek 
inkább jelentenek nyomást a rövid távú 
megtérüléssel kapcsolatban, mint hosszú 
távú stabilitást;

6. a magántőkealapokkal összefüggésben 
megjegyzi, hogy a gyakoribb jelentéstételi 
kötelezettségek nyomást jelentenek a rövid 
távú megtérüléssel kapcsolatban; 
meggyőződése, hogy szorosabb 
kapcsolatra van szükség a juttatási 
csomagok és a hosszú távú teljesítmény 
között;

Or. en



PE404.743v01-00 18/22 AM\718251HU.doc

Külső fordítás

HU

Módosítás 31
Alexander Radwan

Véleménytervezet
6. bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. megerősíti, hogy a további – különösen a 
gyakori – jelentéstételi kötelezettségek 
inkább jelentenek nyomást a rövid távú 
megtérüléssel kapcsolatban, mint hosszú 
távú stabilitást;

6. megerősíti, hogy a további – különösen a 
gyakori – jelentéstételi kötelezettségeknek 
fenntartható költség-haszon viszonyban 
kell állniuk, de a tartós stabilitás további 
erőfeszítéseket indokol;

Or. de

Módosítás 32
Ieke van den Burg

Véleménytervezet
6. bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. megerősíti, hogy a további – különösen 
a gyakori – jelentéstételi kötelezettségek 
inkább jelentenek nyomást a rövid távú 
megtérüléssel kapcsolatban, mint hosszú 
távú stabilitást;

6. megerősíti, hogy további jelentéstételi 
kötelezettségek lehetnek szükségesek azon 
fedezeti alapok és magántőke-befektetési 
cégek stratégiájának feltárásához, 
amelyek a hosszú távú stabilitás 
szempontjából jelentősek, és sürgeti az 
IASB-t, hogy terjesszen elő értékeléseket 
és javaslatokat;

Or. en

Módosítás 33
Sharon Bowles

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6a. üdvözli az Értékpapír-bizottságok 
Nemzetközi Szervezetének javaslatát a 
fedezeti alapok portfóliójának értékelése 
tekintetében, és érdeklődéssel várja annak 
széles körben történő bemutatását; 
megjegyzi, hogy a nem likvid eszközök 
értékelése most is folyamatban lévő 
munka;

Or. en

Módosítás 34
Sharon Bowles

Véleménytervezet
6b. bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. elismeri, hogy sem a fedezeti alapok, 
sem a magántőkealapok nem voltak 
okozói a közelmúltbeli pénzügyi 
botrányoknak; támogatja a Bizottság, a 
tagállamok, az Európai Központi Bank, a 
Pénzügyi Stabilitási Fórum, az 
Értékpapír-bizottságok Nemzetközi 
Szervezete és mások által kifejezésre 
juttatott nemzetközi konszenzust, 
miszerint időbe fog telni a subprime 
jelzáloghitel-botrány valamennyi okának 
és hatásának megértése, és hogy az 
elhamarkodott jogalkotási válasz hiba 
lenne; megjegyzi azonban, hogy az 
összetett termékek megértésének és 
minősítésének hiánya napvilágra került, 
és hogy a lehető leghamarabb ki kell 
alakítani az annak biztosítására irányuló 
intézkedéseket, hogy a folyamatokat 
jobban megértsék, azok láthatóbbak 
legyenek, valamint hogy jelezzék a 
különféle kockázattípusokat, úgy mint a 
likviditási és összetettségi, valamint a 



PE404.743v01-00 20/22 AM\718251HU.doc

Külső fordítás

HU

hitelképességi kockázatot;

Or. en

Módosítás 35
Sharon Bowles

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. megítélése szerint az új termékek 
tekintetében fontos az innováció, és azt 
nem szabad szükségtelenül akadályozni; 
kijelenti, hogy a prudens személy elve, a 
felügyeleti és befektetői körültekintés és a 
kockázatok láthatósága fontosabb, mint a 
visszaélésekre is alkalmat adó 
nyilvántartási rendszer, mint ahogyan az 
a hitelminősítés esetében is történt;

Or. en

Módosítás 36
Sharon Bowles

Véleménytervezet
6 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6d. megjegyzi, hogy a tagállamok már 
bevezettek, illetve bevezethetnek 
intézkedéseket a vagyonkimazsolázás 
ellen, ideértve az igazgatók kötelezettségeit 
is, és nincs bizonyíték arra, hogy a 
közösségi intézkedés hatékonyabb lenne;

Or. en
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Módosítás 37
Sharon Bowles

Véleménytervezet
6 e bekezdés e (új)

Véleménytervezet Módosítás

6e. nem támogatja a fedezeti alapokra és 
magántőkealapokra irányuló önálló 
jogszabály kifejlesztését, de meggyőződése, 
hogy a Bizottságnak meg kell vizsgálnia a 
létező szabályozás megfelelő kiigazítását; 
meggyőződése, hogy minden 
változtatásnak egyetemesnek kell lennie és 
nem valósíthat meg méltánytalan 
megkülönböztetést; szilárd támogatója a 
jobb szabályozásnak, és meggyőződése, 
hogy a harmonizációra akkor kell sort 
keríteni, ha a piaci kudarca bizonyítható;

Or. en

Módosítás 38
John Purvis, Kurt Joachim Lauk

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. a befektetések ösztönzése tekintetében 
kivitelezhetetlennek és ellenkező hatást 
kiváltónak tartja a magán és intézményi 
tőkebefektetők megkülönböztetését;

Or. en

Módosítás 39
John Purvis, Kurt Joachim Lauk

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6b. ajánlja, hogy a lakossági befektetők 
befektetéseit célzó fedezeti alapoknak 
legyen kötelező egy ágazat és egy képletes 
kockázati profil melletti 
kötelezettségvállalás, és azokat csak olyan 
értékesítőkön keresztül lehessen eladni, 
akik technikai képesítésük, tanácsadói 
képességük és erkölcsi megbízhatóságuk 
tekintetében külön engedélyezésen esnek 
át;

Or. en

Módosítás 40
Ieke van den Burg

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. megjegyzi, hogy a 
kölcsönrészvényekkel való szavazás 
céljára történő értékpapír-kölcsönzés 
rossz gyakorlat; hangsúlyozza, hogy a 
részvényesek hosszú távú kilátásait 
előnyben kell részesíteni a rövid távra 
kölcsönzött részvényekkel szemben; 
sürgeti a Bizottságot, hogy terjesszen be 
olyan jogszabályt, amely előírja a 
közvetítők számára, hogy tegyék lehetővé 
a részvényeseknek a szavazást, és 
biztosítsák, hogy szavazási utasításaikat 
végrehajtják, és garantálják az azonosított 
részvényesek szavazási politikájának 
nyilvánosságra hozatalát;

Or. en
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