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Grozījums Nr. 1
Sharon Bowles

Atzinuma projekts
1. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1. atzinīgi vērtē Ekonomikas un 
monetārās komitejas sagatavotos pētījumu 
par drošības fondiem, privātkapitāliem un 
pārredzamību secinājumus; 

Or. en

Grozījums Nr. 2
Wolf Klinz

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. konstatē, ka lielāka pārredzamība nevar 
novērst ieguldītāju pienācīgas rīcības 
trūkumu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 3
Sharon Bowles

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. konstatē, ka lielāka pārredzamība nevar 
novērst ieguldītāju pienācīgas rīcības 
trūkumu;

1.atzīst, ka lielākai pārredzamībai ir 
būtiska loma, īpaši izpratnes veicināšanā 
un labākai risku pārvaldībai, tomēr 
atzīmē, ka pārredzamība ir palīglīdzeklis
pienācīgai rīcībai, nevis tās aizvietotājs;
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Or. en

Grozījums Nr. 4
Alexander Radwan

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. konstatē, ka lielāka pārredzamība nevar 
novērst ieguldītāju pienācīgas rīcības 
trūkumu;

1. konstatē, ka ieguldītāju pienācīga rīcība
un pārredzamība no piedāvātāju puses ir 
nepieciešamas, lai nodrošinātu finanšu 
tirgus stabilitāti;

Or. de

Grozījums Nr. 5
Ieke van den Burg

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. konstatē, ka lielāka pārredzamība nevar 
novērst ieguldītāju pienācīgas rīcības 
trūkumu;

1. konstatē, ka ar lielāku pārredzamību 
vien nevar novērst ieguldītāju pienācīgas 
rīcības trūkumu; uzsver, ka pārredzamība 
veicina izpratni par sarežģītiem finanšu 
produktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Ieke van den Burg

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīmē, ka starptautiskā finanšu krīze 
izcēla pārredzamības trūkumu saistībā ar 
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konkrētajiem tirgiem; atzīst, ka ir 
nepieciešama lielāka pārredzamība;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Wolf Klinz

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atzīst, ka drošības fondi un 
privātkapitāls ir skaidri ieguldījumu 
instrumenti, kas atšķiras pēc ieguldījumu 
rakstura un ieguldījumu stratēģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Sharon Bowles

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. konstatē, ka mērķtiecīga pārredzamība ir 
riska pārvaldības galvenais instruments: 
sabiedrībai kopumā svarīga ir atklātība par 
mērķiem, ieguldītājiem svarīga ir 
informācija par ieguldījumu raksturu, 
novērtējumu un risku, uzraudzības 
iestādēm svarīgs ir pilnīgs pozīciju un
stratēģiju redzējums, tajā pašā laikā 
ievērojot šādas informācijas 
konfidencialitāti. Pārredzamības ietekme 
var būt negatīva, piemēram, pūļa instinkts 
gadījumos, kad ieguldījumu stratēģija tiek 
atklāta konkurentiem, un pozitīva, 
piemēram, tad, kad tiek novērsti 
pieņēmumi, ka situācija ir sliktāka, nekā tā 
patiesībā ir;

2. konstatē, ka mērķtiecīga pārredzamība ir 
riska pārvaldības galvenais instruments: 
sabiedrībai kopumā svarīga ir atklātība par 
mērķiem, ieguldītājiem svarīga ir 
informācija par ieguldījumu raksturu, 
novērtējumu un risku, uzraudzības 
iestādēm svarīgs ir pilnīgs pozīciju, 
stratēģiju, riska pārvaldības, tirgus 
ļaunprātīgas izmantošanas kontroles un 
citu atbilstības procedūru redzējums, tajā 
pašā laikā ievērojot šādas informācijas 
konfidencialitāti atbilstošā līmenī;
pārredzamības ietekme var būt negatīva, 
piemēram, pūļa instinkts gadījumos, kad 
ieguldījumu stratēģija tiek atklāta 
konkurentiem, un pozitīva, piemēram, tad, 
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kad tiek novērsti pieņēmumi, ka situācija ir 
sliktāka, nekā tā patiesībā ir;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Alexander Radwan

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. konstatē, ka mērķtiecīga pārredzamība ir 
riska pārvaldības galvenais instruments: 
sabiedrībai kopumā svarīga ir atklātība par 
mērķiem, ieguldītājiem svarīga ir 
informācija par ieguldījumu raksturu, 
novērtējumu un risku, uzraudzības 
iestādēm svarīgs ir pilnīgs pozīciju un 
stratēģiju redzējums, tajā pašā laikā 
ievērojot šādas informācijas 
konfidencialitāti. Pārredzamības ietekme 
var būt negatīva, piemēram, pūļa instinkts 
gadījumos, kad ieguldījumu stratēģija tiek 
atklāta konkurentiem, un pozitīva, 
piemēram, tad, kad tiek novērsti 
pieņēmumi, ka situācija ir sliktāka, nekā 
tā patiesībā ir;

2. konstatē, ka mērķtiecīga pārredzamība ir 
riska pārvaldības galvenais instruments: 
sabiedrībai kopumā svarīga ir atklātība par 
mērķiem, ieguldītājiem svarīga ir 
informācija par ieguldījumu raksturu, 
novērtējumu un risku, uzraudzības 
iestādēm svarīgs ir pilnīgs pozīciju un 
stratēģiju redzējums, tajā pašā laikā 
ievērojot šādas informācijas 
konfidencialitāti; pārredzamība ir būtiska 
visām iesaistītajām personām, jo 
nodrošina tirgus dalībniekiem pieeju 
informācijai, kas tiem nepieciešama 
lēmumu pieņemšanai;

Or. de

Grozījums Nr. 10
Ieke van den Burg

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. konstatē, ka mērķtiecīga pārredzamība ir 
riska pārvaldības galvenais instruments: 
sabiedrībai kopumā svarīga ir atklātība par 
mērķiem, ieguldītājiem svarīga ir 

2. konstatē, ka mērķtiecīga pārredzamība ir 
riska pārvaldības galvenais instruments; 
uzsver, ka ir nepieciešama dažāda līmeņa 
pārraudzība: sabiedrībai kopumā svarīga ir 
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informācija par ieguldījumu raksturu, 
novērtējumu un risku, uzraudzības 
iestādēm svarīgs ir pilnīgs pozīciju un 
stratēģiju redzējums, tajā pašā laikā 
ievērojot šādas informācijas 
konfidencialitāti. Pārredzamības ietekme 
var būt negatīva, piemēram, pūļa instinkts 
gadījumos, kad ieguldījumu stratēģija tiek 
atklāta konkurentiem, un pozitīva, 
piemēram, tad, kad tiek novērsti 
pieņēmumi, ka situācija ir sliktāka, nekā tā 
patiesībā ir; 

atklātība par mērķiem, ieguldītājiem 
svarīga ir informācija par ieguldījumu 
raksturu, novērtējumu un risku, 
uzraudzības iestādēm svarīgs ir pilnīgs 
pozīciju un stratēģiju redzējums, tajā pašā 
laikā ievērojot šādas informācijas 
konfidencialitāti; ir jāizvairās no 
pārredzamības negatīvās ietekmes, 
piemēram, pūļa instinkts gadījumos, kad 
ieguldījumu stratēģija tiek atklāta 
konkurentiem, un ir jāveicina tās pozitīvā
ietekme, piemēram, tad, kad tiek novērsti 
pieņēmumi, ka situācija ir sliktāka, nekā tā 
patiesībā ir;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Sharon Bowles

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atzīmē Amerikas Savienoto Valstu 
pieredzi, kad konkurenti tiesību aktus par 
informācijas brīvību izmantoja, lai gūtu 
pieeju tāda līmeņa informācijai par fonda 
ieguldījumiem, kura paredzēta 
ieguldītājiem, kas kompromitēja gan 
ieguldītājus, gan fondu;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Wolf Klinz

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ārpusbiržas (OTC) produktu 3. uzskata, ka ārpusbiržas (OTC) 
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standartizēšana ir pretruna nosacījumos: 
ārpusbiržas mijieskaita sistēma teorētiski 
ir pievilcīga, taču tā palielinās izmaksas, 
tāpēc, ja vien to neīstenos starptautiski, tā 
var iedragāt Eiropas konkurētspēju 
globālajā tirgū;

produktus vajadzētu tirgot, vairāk
izmantojot parastās tirdzniecības sistēmas, 
lai palielinātu tirgus vērtību; uzskata arī, 
ka, lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus globālā kontekstā, 
jebkura jauna sistēma ir jāievieš 
starptautiski;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Ieke van den Burg

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ārpusbiržas (OTC) produktu 
standartizēšana ir pretruna nosacījumos:
ārpusbiržas mijieskaita sistēma teorētiski ir 
pievilcīga, taču tā palielinās izmaksas, 
tāpēc, ja vien to neīstenos starptautiski, tā 
var iedragāt Eiropas konkurētspēju 
globālajā tirgū;

3. uzskata, ka ārpusbiržas (OTC) produktu 
standartizēšana varētu novērst sistēmiskus
riskus un ka ārpusbiržas mijieskaita 
sistēma nodrošinātu uzraudzības iestādēm 
nepieciešamo pārredzamību un 
pārraudzību, vērtējot šādus riskus; 
uzskata, ka šāda sistēma, kas ieviesta 
starptautiski, būtu piemērotāka, lai 
nekaitētu Eiropas konkurētspējai;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Sharon Bowles

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a tomēr uzskata, ka izmeklēšana par 
iespējamiem ziņojumiem vai klīringa 
pasākumiem un statistiskas informācijas 
vākšanu ārpusbiržas (OTC) 
instrumentiem ir jāveic gan ES, gan 
starptautiskā līmenī;
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Or. en

Grozījums Nr. 15
Sharon Bowles

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b brīdina, ka nebūtu vēlams ieviest 
līguma noteikumus risku ierobežošanai, 
kas nozīmētu produktu reglamentēšanu 
un kavētu finanšu jauninājumus, kā arī 
ieguldītāju izvēli;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Sharon Bowles

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c uzsver vajadzību novērst tiesiskā 
regulējuma sadrumstalotību un tādējādi 
šķēršļus alternatīvu ieguldījumu 
pārrobežu izplatīšanai, izveidojot Eiropas 
privātā izvietojuma režīmu;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Sharon Bowles

Atzinuma projekts
3d. punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

3d. uzsver, ka pārraudzībai visā nozarē un 
ziņojumu sniegšanai ir būtiska nozīme 
sabiedrības aktuālo jautājumu risināšanā, 
kā arī privātkapitāla ekonomiskās 
ietekmes izpratnes veidošanā un ka 
privātos un valsts uzņēmumos jau pastāv 
nepieciešamība pēc konsultācijām 
darbiniekiem par jautājumiem, kas skar 
viņu intereses; uzsver, ka nav vēlams 
veidot nelīdzsvarotību starp komerciālās
informācijas atklāšanu, kas īstenojama 
privātkapitāla portfeļa sabiedrībām, un 
informācijas atklāšanu, kas īstenojama 
citām privātām sabiedrībām;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Ieke van den Burg

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzīmē, ka sabiedrības uzmanība 
drošības fondiem un privātkapitālam tika 
pievērsta pēc īpaši nozīmīgām lietām un 
darbības saistībā ar plaši pazīstamiem 
uzņēmumiem; atzīst, ka gan drošības 
fondi, gan privātkapitāls uz kritiku reaģē ar 
pašregulējošiem priekšlikumiem, kuros ir 
ietverts princips „ievēro vai paskaidro”; 
uzskata, ka ir jāpaiet pietiekami ilgam 
laikam, lai šie noteikumi sāktu darboties, 
izplatītos globālā līmenī un to ietekmi 
varētu analizēt;

4. atzinīgi vērtē sabiedrības uzmanību, kas
ir pievērsta drošības fondiem un 
privātkapitālam; atzīst, ka gan drošības 
fondi, gan privātkapitāls uz kritiku reaģē ar 
pašregulējošiem priekšlikumiem, kuros ir 
ietverts princips „ievēro vai paskaidro”; 
uzskata, ka šie noteikumi ir solis uz 
priekšu, tomēr tie nav pietiekami, lai 
pasargātu nozari no nepiemērotu risku 
uzņemšanās, kas, iespējams, var negatīvi 
ietekmēt makroekonomiku; mudina 
Komisiju izveidot mērķtiecīgus tiesību 
aktus;

Or. en
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Grozījums Nr. 19
Alexander Radwan

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzīmē, ka sabiedrības uzmanība 
drošības fondiem un privātkapitālam tika 
pievērsta pēc īpaši nozīmīgām lietām un 
darbības saistībā ar plaši pazīstamiem 
uzņēmumiem; atzīst, ka gan drošības fondi, 
gan privātkapitāls uz kritiku reaģē ar 
pašregulējošiem priekšlikumiem, kuros ir 
ietverts princips „ievēro vai paskaidro”; 
uzskata, ka ir jāpaiet pietiekami ilgam 
laikam, lai šie noteikumi sāktu darboties, 
izplatītos globālā līmenī un to ietekmi 
varētu analizēt;

4. atzīmē, ka sabiedrības uzmanība 
drošības fondiem un privātkapitālam tika 
pievērsta pēc īpaši nozīmīgām lietām un 
darbības saistībā ar plaši pazīstamiem 
uzņēmumiem; atzīst, ka gan drošības fondi, 
gan privātkapitāls uz kritiku reaģē ar 
pašregulējošiem priekšlikumiem, kuros ir 
ietverts princips „ievēro vai paskaidro”; 
uzskata, ka šie noteikumi, kas pastāv 
patstāvīgi kā likumdošanas papildinājumi, 
ir pēc iespējas drīzāk jāņem vērā un tiem 
drīzā laikā ir jāapliecina sava efektivitāte;

Or. de

Grozījums Nr. 20
Wolf Klinz

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzīmē, ka sabiedrības uzmanība 
drošības fondiem un privātkapitālam tika 
pievērsta pēc īpaši nozīmīgām lietām un 
darbības saistībā ar plaši pazīstamiem 
uzņēmumiem; atzīst, ka gan drošības fondi, 
gan privātkapitāls uz kritiku reaģē ar 
pašregulējošiem priekšlikumiem, kuros ir 
ietverts princips „ievēro vai paskaidro”; 
uzskata, ka ir jāpaiet pietiekami ilgam 
laikam, lai šie noteikumi sāktu darboties,
izplatītos globālā līmenī un to ietekmi 
varētu analizēt;

4. atzīmē, ka sabiedrības uzmanība 
drošības fondiem un privātkapitālam tika 
pievērsta pēc īpaši nozīmīgām lietām un 
darbības saistībā ar plaši pazīstamiem 
uzņēmumiem; atzīst, ka gan drošības fondi, 
gan privātkapitāls uz kritiku reaģē ar 
pašregulējošiem priekšlikumiem, kuros ir 
ietverts princips „ievēro vai paskaidro”; 
uzskata, ka, lai šie noteikumi sāktu 
darboties, izplatītos globālā līmenī un to 
ietekmi varētu analizēt, ir jāpaiet 
pietiekami ilgam laikam;

Or. en
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Grozījums Nr. 21
Sharon Bowles

Atzinuma projekts
4.. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4a. uzskata, ka pārbaudītas brīvprātīgas 
pamatnostādnes var attīstīties par 
formālām struktūrām ar mazāku 
neparedzamu konsekvenču risku; atzīst, 
ka formāls regulējums nav tik 
piemērojams un ka rīcības kodeksus ir
vieglāk piemērot inovatīvām pārmaiņām; 
iesaka izveidot „vienas pieturas 
aģentūras” tīmekļa vietni Eiropas 
Savienībai un veicināt to starptautiski; 
iesaka, ka šai tīmekļa vietnei būtu jāietver 
reģistrs ar tiem, kas izpilda rīcības 
kodeksus, informācijas publiskošana un 
paskaidrojumi par noteikumu 
neievērošanu; atzīmē, ka iemesls 
noteikumu neievērošanai var būt arī 
mācību instruments;

Or. en

Grozījums Nr. 22
John Purvis, Kurt Joachim Lauk

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a norāda, ka brīvprātīgas 
pamatnostādnes piedāvā labākas iespējas, 
kā risināt daudzus sarežģījumus un 
apstākļus, vismaz līdz laikam, kad tie ir 
pārbaudīti;

Or. en
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Grozījums Nr. 23
Wolf Klinz

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a apzinās to, ka rīcības kodeksa 
atbilstīga un efektīva pārraudzība 
joprojām ir atklāts jautājums, kas ir 
jāatrisina;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Sharon Bowles

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b atzīst, ka nepastāv vienota valsts 
ieguldījumu fondu (SWF) publiskošana 
un atzinīgi vērtē Starptautiskā Valūtas 
fonda iniciatīvu saistībā ar darba grupas 
izveidošanu, lai izstrādātu starptautisku 
rīcības kodeksu valsts ieguldījumu 
fondiem; uzskata, ka šāds rīcības kodekss 
savā veidā atrisinās noslēpumainību, kas 
vijas ap valsts ieguldījumu fondu 
darbībām; mudina Komisiju piedalīties 
šajā procesā;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Sharon Bowles

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. atzīst, ka ES pastāvošajiem drošības 
fondiem, drošības fondu vadītājiem un 
privātkapitāla uzņēmumiem ir piemērojami 
pašreizējie tiesību akti, sevišķi attiecībā uz 
ļaunprātīgu tirgus izmantošanu, un ka 
netiešs regulējums uz tiem attiecas caur 
darījumu pusēm un gadījumos, kad 
attiecīgie ieguldījumi reglamentētos 
produktos tiek pārdoti; atzīmē, ka uz dalību 
akciju kapitālā attiecas parastās 
informācijas atklāšanas prasības;

5. atzīst, ka ES pastāvošajiem drošības 
fondiem, drošības fondu vadītājiem un 
privātkapitāla uzņēmumiem ir piemērojami 
pašreizējie tiesību akti, sevišķi attiecībā uz 
ļaunprātīgu tirgus izmantošanu, un ka 
netiešs regulējums uz tiem attiecas caur 
darījumu pusēm un gadījumos, kad 
attiecīgie ieguldījumi reglamentētos 
produktos tiek pārdoti; īpaši atgādina, ka 
bankas kā tādas, kas finansē drošības 
fondus un privātkapitālus, reglamentē 
Kopienu tiesību akti citu starpā tādās 
jomās kā kapitāla pietiekamība, interešu 
konflikti un sistēmas un kontroles; atzīmē 
arī, ka, darījumu attiecības, kas pastāv 
starp bankām un to drošības fondiem un 
privātkapitāla uzņēmumiem, sniedz tām 
ievērojamu ietekmi un iespēju pieprasīt
un saņemt tik daudz informācijas no 
klienta, cik tās uzskata par nepieciešamu 
savu funkciju īstenošanai; atzīmē, ka 
saikne starp drošības fondiem un to 
darījumu otrajām pusēm izpaudās neseno 
finanšu satricinājumu laikā mazinātas 
efektivitātes veidā; atzīmē, ka uz dalību 
akciju kapitālā attiecas parastās 
informācijas atklāšanas prasības; atzīst, ka 
investīciju pārvaldītāji ir fiduciāri 
atbildīgi ieguldītājiem un šādu ieguldītāju 
interesēs, kā arī ņemot vērā investīciju 
mehānisma ieguldījumu pilnvarojumu,
tiem būtu jāizmanto balsstiesības, un ka 
šādā gadījumā būtu nepieciešama tā 
dēvētā aktivitāte, kas var būt arī labvēlīgi 
sabiedrībai; atzīmē, ka institūcijām, kuras
kreditē akcijas, ir pienācīgi jāņem vērā 
tas, vai un kā akcijas tiks izmantotas, arī 
attiecībā uz balsošanu;

Or. en



AM\718251LV.doc 15/21 PE404.743v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 26
Ieke van den Burg

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzīst, ka ES pastāvošajiem drošības 
fondiem, drošības fondu vadītājiem un 
privātkapitāla uzņēmumiem ir piemērojami 
pašreizējie tiesību akti, sevišķi attiecībā uz 
ļaunprātīgu tirgus izmantošanu, un ka 
netiešs regulējums uz tiem attiecas caur
darījumu pusēm un gadījumos, kad 
attiecīgie ieguldījumi reglamentētos 
produktos tiek pārdoti; atzīmē, ka uz dalību 
akciju kapitālā attiecas parastās 
informācijas atklāšanas prasības;

5. atzīst, ka ES pastāvošajiem drošības 
fondiem, drošības fondu vadītājiem un 
privātkapitāla uzņēmumiem ir piemērojami
atsevišķi pašreizējie tiesību akti, sevišķi 
attiecībā uz ļaunprātīgu tirgus izmantošanu, 
un ka netiešs regulējums uz tiem attiecas 
caur darījumu pusēm un gadījumos, kad 
attiecīgie ieguldījumi reglamentētos 
produktos tiek pārdoti; atzīmē, ka uz dalību 
akciju kapitālā attiecas parastās 
informācijas atklāšanas prasības;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Sharon Bowles

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka jebkurai izmeklēšanai 
saistībā ar iespēju izveidot visā ES akciju 
īpašnieku sistēmu būtu jāiekļauj izmaksu 
un ieguvumu analīze attiecībā uz
prasībām par papildu ziņošanu, lai 
novērstu iespēju, ka tiek iesniegts pārāk 
daudz informācijas;

Or. en
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Grozījums Nr. 28
John Purvis, Kurt Joachim Lauk

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka vienlīdzīgu konkurences 
apstākļu nodrošināšanas interesēs ir
nepareizi radīt diskrimināciju starp 
ieguldītājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Wolf Klinz

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. apgalvo, ka prasības par papildu, it 
īpaši regulāru ziņošanu var radīt 
spiedienu uz īstermiņa rezultātiem, nevis
ilgtermiņa stabilitāti;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 30
Sharon Bowles

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. apgalvo, ka prasības par papildu, it 
īpaši regulāru ziņošanu var radīt spiedienu 
uz īstermiņa rezultātiem, nevis ilgtermiņa 
stabilitāti;

6. attiecībā uz privātkapitālu atzīmē, ka 
prasību par regulāru ziņošanu ieviešana 
var radīt spiedienu uz īstermiņa 
rezultātiem; attiecībā uz visām jomām 
uzskata, ka ir nepieciešama labāka saikne 
starp atalgojumiem un veiktspēju ilgākā 
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laika posmā;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Alexander Radwan

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. apgalvo, ka prasības par papildu, it īpaši 
regulāru ziņošanu var radīt spiedienu uz 
īstermiņa rezultātiem, nevis ilgtermiņa 
stabilitāti;

6. uzsver, ka prasībās par papildu, it īpaši 
regulāru ziņošanu ir jābūt līdzsvaram starp 
ieguldījumu un ieguvumiem, tomēr 
ilgtermiņa stabilitāte attaisno papildu 
prasības;

Or. de

Grozījums Nr. 32
Ieke van den Burg

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. apgalvo, ka prasības par papildu, it īpaši 
regulāru ziņošanu var radīt spiedienu uz 
īstermiņa rezultātiem, nevis ilgtermiņa 
stabilitāti;

6. apgalvo, ka prasības par papildu 
ziņošanu var būt nepieciešamas, lai 
atklātu informāciju par drošības fondu un 
privātkapitāla uzņēmumu stratēģijām, kas 
ir būtiskas ilgtermiņa stabilitātes 
nodrošināšanai, un mudina SGSP 
sagatavot novērtējumus un 
priekšlikumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 33
Sharon Bowles

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a atzinīgi vērtē Starptautiskās 
Vērtspapīru komisiju organizācijas 
priekšlikumu par drošības fondu portfeļu 
novērtējumu un pauž cerību, ka tas tiks 
plaši ieviests; atzīmē, ka patlaban notiek 
nelikvīdu akciju novērtēšana;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Sharon Bowles

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b atzīst, ka ne drošības fondi, ne 
privātkapitāls nav cēlonis pašreizējam 
finanšu satricinājumam; atbalsta
Komisijas, dalībvalstu, Eiropas Centrālās 
bankas, Finansiālās stabilitātes foruma, 
Starptautiskās Vērtspapīru komisiju 
organizācijas un citu pausto starptautisko 
konsensu, ka sekundārā satricinājuma
iemeslu un ietekmes pilnīgai izpratnei ir 
nepieciešams laiks un ka pārsteidzīgs 
tiesiskais regulējums būtu kļūda; tomēr 
atzīmē, ka izpaudās izpratnes trūkums 
attiecībā uz kompleksiem produktiem un 
reitingiem un ka pēc iespējas drīzāk ir 
jāattīsta pasākumi labākas izpratnes, 
procesu redzamības un apzīmējumu 
dažāda veida riskiem nodrošināšanai, 
piemēram, likviditāte un komplicētība, kā 
arī kredītspēja;

Or. en
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Grozījums Nr. 35
Sharon Bowles

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c uzskata, ka attiecībā uz jaunajiem 
produktiem inovācijas ir būtiskas un tās 
nedrīkst nevajadzīgi kavēt; apgalvo, ka 
piesardzības princips, pārraudzība un 
ieguldītāju pienācīga rīcība un risku 
redzamība ir būtiskāki nekā reģistrācijas 
sistēma, ko iespējams izmantot 
ļaunprātīgi, kā tas bija ar 
kredītreitingiem;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Sharon Bowles

Atzinuma projekts
6.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.d atzīmē, ka dalībvalstīm ir jānosaka
pasākumi vai arī tās var noteikt 
pasākumus, lai novērstu akciju pārdošanu
pa daļām, iekļaujot pienākumus 
direktoriem, un ka nav pierādījumu tam, 
ka Kopienu tiesību noteikumi būtu 
efektīvāki;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Sharon Bowles

Atzinuma projekts
6.e punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

6.e neatbalsta atsevišķa tiesiskā 
regulējuma izveidošanu saistībā ar 
drošības fondiem un privātkapitāliem, bet 
uzskata, ka Komisijai jārod atbilstīgi 
pastāvošā tiesiskā regulējuma grozījumi; 
uzskata, ka jebkādām izmaiņām jābūt 
universālām un tās nedrīkst nepamatoti 
diskriminēt; ļoti atbalsta labāku tiesisko 
regulējumu un uzskata, ka saskaņošana 
notiks tikai tad, kad tiks pierādīta tirgus 
nepilnība;

Or. en

Grozījums Nr. 38
John Purvis, Kurt Joachim Lauk

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzskata, ka mudinājums ieguldījumu 
jomā īstenot mākslīgu diferencēšanu starp 
privātu ieguldītāju kategorijām atbilstoši 
akciju kapitālam ir nepraktisks un kavē
produktivitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 39
John Purvis, Kurt Joachim Lauk

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b iesaka, ka drošības fondiem, kas vēlas 
piesaistīt ieguldītājus mazumtirdzniecībā, 
ir nepieciešams saistīties konkrētā nozarē 
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un standarta riska profilā un pārdošana 
būtu jāveic tikai ar tādu tirdzniecības 
pārstāvju starpniecību, kuri ir īpaši 
autorizēti, ņemot vērā viņu tehnisko 
kvalifikāciju, kas ietver kompetenci un 
ētisku godīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Ieke van den Burg

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a atzīmē, ka vērtspapīru aizdošana, lai
balsotu par aizņemtām akcijām, ir 
negatīva prakse; uzsver, ka ilgtermiņa 
attiecības ar akciju īpašniekiem ir 
ieteicamākas par īstermiņa akciju 
aizņēmumiem; mudina Komisiju 
sagatavot tiesisku regulējumu, kas paredz, 
ka ir nepieciešami starpnieki, lai akciju 
īpašnieki varētu balsot, kā arī lai 
nodrošinātu, ka tiek īstenoti balsošanas 
noteikumi un ka konkrēto akciju 
īpašnieku balsošanas politika ir atklāta;

Or. en


