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Amendement 1
Sharon Bowles

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. verwelkomt de uitkomsten van de 
studies naar hedgefondsen, private equity 
en transparantie die zijn uitgevoerd in 
opdracht van de Commissie economische 
en monetaire zaken; 

Or. en

Amendement 2
Wolf Klinz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. stelt vast dat het nalaten van due 
diligence door beleggers niet kan worden 
opgelost door meer transparantie;

Schrappen

Or. en

Amendement 3
Sharon Bowles

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. stelt vast dat het nalaten van due 
diligence door beleggers niet kan worden 
opgelost door meer transparantie;

1. erkent dat meer transparantie, vooral 
ter bevordering van groter inzicht in en 
een betere zichtbaarheid van risico's, een 
waardevolle rol kan spelen, maar stelt vast
dat transparantie due diligence niet kan 
vervangen doch slechts kan 
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ondersteunen;

Or. en

Amendement 4
Alexander Radwan

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. stelt vast dat het nalaten van due 
diligence door beleggers niet kan worden 
opgelost door meer transparantie;

1. stelt vast dat due diligence van de kant 
van de beleggers en transparantie van de 
kant van de aanbieders nodig zijn om
stabiliteit op de financiële markt te 
waarborgen;

Or. de

Amendement 5
Ieke van den Burg

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. stelt vast dat het nalaten van due 
diligence door beleggers niet kan worden 
opgelost door meer transparantie;

1. stelt vast dat het nalaten van due 
diligence door beleggers niet kan worden 
opgelost door meer transparantie alleen; 
benadrukt dat transparantie bijdraagt tot 
een beter inzicht in complexe financiële 
producten;

Or. en

Amendement 6
Ieke van den Burg

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. stelt vast dat de internationale 
financiële crisis de aandacht heeft 
gevestigd op het gebrek aan transparantie 
op de betrokken markten; erkent dat er 
behoefte is aan meer transparantie;

Or. en

Amendement 7
Wolf Klinz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. erkent dat hedgefondsen en private 
equity onderscheidbare 
investeringsvehikels zijn die verschillen in 
de aard van de investering en de 
beleggingsstrategie;

Or. en

Amendement 8
Sharon Bowles

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt dat doelgerichte transparantie een 
uitstekend hulpmiddel voor risicobeheer is: 
voor het grote publiek is openheid over 
doelstellingen belangrijk, voor beleggers 
zijn de bijzonderheden van de aard, de 
waarde en het risico van beleggingen dat 
en voor toezichthouders een volledig 
overzicht van de posities en strategieën, 
waarbij de vertrouwelijkheid van die 

2. stelt dat doelgerichte transparantie een 
uitstekend hulpmiddel voor risicobeheer is: 
voor het grote publiek is openheid over 
doelstellingen belangrijk, voor beleggers 
zijn de bijzonderheden van de aard, de 
waarde en het risico van beleggingen dat 
en voor toezichthouders een volledig 
overzicht van de posities, de strategieën,
het risicobeheer, de controle op 
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informatie in acht moet worden genomen; 
de effecten van transparantie kunnen 
negatief zijn, bijvoorbeeld kuddegedrag als 
beleggingsstrategieën bekend worden 
gemaakt aan concurrenten, en 
positief, zoals het voorkomen van de
aanname van scenario's die negatiever zijn 
dan de werkelijkheid;

marktmisbruik en andere 
complianceprocedures, waarbij een 
gepaste mate van vertrouwelijkheid van 
die informatie in acht moet worden 
genomen; de effecten van transparantie 
kunnen negatief zijn, bijvoorbeeld 
kuddegedrag als beleggingsstrategieën 
bekend worden gemaakt aan concurrenten, 
en positief, zoals het voorkomen van de
aanname van scenario's die negatiever zijn 
dan de werkelijkheid;

Or. en

Amendement 9
Alexander Radwan

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt dat doelgerichte transparantie een 
uitstekend hulpmiddel voor risicobeheer is: 
voor het grote publiek is openheid over 
doelstellingen belangrijk, voor beleggers 
zijn de bijzonderheden van de aard, de 
waarde en het risico van beleggingen dat 
en voor toezichthouders een volledig 
overzicht van de posities en strategieën, 
waarbij de vertrouwelijkheid van die 
informatie in acht moet worden genomen; 
de effecten van transparantie kunnen 
negatief zijn, bijvoorbeeld kuddegedrag 
als beleggingsstrategieën bekend worden 
gemaakt aan concurrenten, en 
positief, zoals het voorkomen van de
aanname van scenario's die negatiever 
zijn dan de werkelijkheid;

2. stelt dat doelgerichte transparantie een 
uitstekend hulpmiddel voor risicobeheer is: 
voor het grote publiek is openheid over 
doelstellingen belangrijk, voor beleggers 
zijn de bijzonderheden van de aard, de 
waarde en het risico van beleggingen dat 
en voor toezichthouders een volledig 
overzicht van de posities en strategieën, 
waarbij de vertrouwelijkheid van die 
informatie in acht moet worden genomen; 
transparantie is van voordeel voor alle 
betrokkenen aangezien de 
marktdeelnemers op deze wijze toegang 
krijgen tot de informatie die nodig is om 
beslissingen te kunnen nemen;

Or. de
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Amendement 10
Ieke van den Burg

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt dat doelgerichte transparantie een 
uitstekend hulpmiddel voor risicobeheer is: 
voor het grote publiek is openheid over 
doelstellingen belangrijk, voor beleggers 
zijn de bijzonderheden van de aard, de 
waarde en het risico van beleggingen dat 
en voor toezichthouders een volledig 
overzicht van de posities en strategieën, 
waarbij de vertrouwelijkheid van die 
informatie in acht moet worden genomen; 
de effecten van transparantie kunnen 
negatief zijn, bijvoorbeeld kuddegedrag als 
beleggingsstrategieën bekend worden 
gemaakt aan concurrenten, en 
positief, zoals het voorkomen van de
aanname van scenario's die negatiever zijn 
dan de werkelijkheid; 

2. stelt dat doelgerichte transparantie een 
uitstekend hulpmiddel voor risicobeheer is; 
benadrukt de noodzaak van een 
gediversifieerd transparantieniveau: voor 
het grote publiek is openheid over 
doelstellingen belangrijk, voor beleggers 
zijn de bijzonderheden van de aard, de 
waarde en het risico van beleggingen dat 
en voor toezichthouders een volledig 
overzicht van de posities en strategieën, 
waarbij de vertrouwelijkheid van die 
informatie in acht moet worden genomen; 
negatieve effecten van transparantie, 
bijvoorbeeld kuddegedrag als 
beleggingsstrategieën bekend worden 
gemaakt aan concurrenten, dienen te 
worden vermeden en positieve effecten, 
zoals het voorkomen van de aanname van 
scenario's die negatiever zijn dan de 
werkelijkheid, te worden bevorderd;

Or. en

Amendement 11
Sharon Bowles

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst op de ervaring in de Verenigde 
Staten, waar wetgeving inzake 
informatievrijheid door concurrenten is 
gebruikt om gedetailleerde 
beleggingsgegevens van fondsen te 
verkrijgen die bestemd waren voor 
beleggers, waardoor zowel de beleggers 
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als het fonds schade hebben geleden;

Or. en

Amendement 12
Wolf Klinz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat standaardisering van
de over-the-counter (OTC)-producten een 
contradictio in terminis is: een OTC-
clearingsysteem is in theorie 
aantrekkelijk, maar zou extra kosten met 
zich meebrengen, dus tenzij het op 
internationale basis wordt toegepast, zou 
het het concurrentievermogen van 
Europa in een wereldwijde markt kunnen 
schaden;

3. is van mening dat de over-the-counter 
(OTC)-producten meer moeten worden 
verhandeld met behulp van reguliere 
handelssystemen om hun marktwaarde te 
verhogen; is verder van mening dat elk 
nieuw systeem op internationale basis moet 
worden ingevoerd om te waarborgen dat 
er wereldwijd sprake is van gelijke 
concurrentievoorwaarden;

Or. en

Amendement 13
Ieke van den Burg

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat standaardisering van 
de over-the-counter (OTC)-producten een 
contradictio in terminis is: een OTC-
clearingsysteem is in theorie 
aantrekkelijk, maar zou extra kosten met 
zich meebrengen, dus tenzij het op 
internationale basis wordt toegepast, zou 
het het concurrentievermogen van Europa 
in een wereldwijde markt kunnen 
schaden;

3. is van mening dat standaardisering van 
de over-the-counter (OTC)-producten 
systeemrisico's zou helpen voorkomen en 
dat een OTC-clearingsysteem de 
transparantie en het inzicht zou 
verschaffen waarmee toezichthouders 
zulke risico's kunnen beoordelen; is van 
mening dat zo'n systeem, op internationale
basis ingevoerd, de voorkeur verdient 
omdat het concurrentievermogen van 
Europa niet wordt geschaad;
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Or. en

Amendement 14
Sharon Bowles

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is desondanks van mening dat zowel 
op EU-niveau als in internationaal 
verband onderzoek moet worden gedaan 
naar mogelijke regelingen voor 
verslaglegging of clearing en voor het 
verzamelen van statistische gegevens over
OTC-instrumenten;

Or. en

Amendement 15
Sharon Bowles

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. waarschuwt tegen de invoering van 
contractvoorwaarden ter beperking van 
risico's, die zouden neerkomen op 
productregulering en de financiële 
innovatie en de keuzemogelijkheden van 
beleggers zouden beperken; 

Or. en

Amendement 16
Sharon Bowles

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 quater. onderstreept de noodzaak om de 
versplintering van het wetgevingskader 
ongedaan te maken en daarmee de 
belemmeringen weg te nemen voor 
grensoverschrijdende verspreiding van 
alternatieve investeringen door 
vaststelling van een Europees regime voor 
onderhandse plaatsing;

Or. en

Amendement 17
Sharon Bowles

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quinquies. onderstreept dat sectorbrede 
controle en verslaglegging een rol moeten 
spelen bij het wegnemen van zorgen 
onder het grote publiek en bij het 
vergroten van het inzicht in de 
economische gevolgen van private equity, 
en dat publieke en private ondernemingen 
al verplicht zijn hun werknemers te
raadplegen over zaken die hun belangen 
raken; benadrukt dat er geen 
onevenwichtigheid mag worden 
geschapen tussen de eisen die aan 
handelspublicaties van ondernemingen 
met een private equity-portefeuille en aan 
die van andere private ondernemingen
worden gesteld;

Or. en
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Amendement 18
Ieke van den Burg

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat hedgefondsen en private 
equity de aandacht van het publiek hebben
getrokken na opvallende zaken en 
activiteiten in de context van bekende 
bedrijven; erkent dat zowel hedgefondsen 
als private equity op de kritiek reageren 
door middel van voorstellen voor 
zelfregulering waarin het beginsel "comply 
or explain" wordt gehanteerd; is van 
mening dat deze codes voldoende tijd 
moeten krijgen om te functioneren, 
wereldwijd verspreid te raken en te 
worden geanalyseerd op effectiviteit;

4. verwelkomt de aandacht van het publiek 
voor hedgefondsen en private equity; 
erkent dat zowel hedgefondsen als private 
equity op de kritiek reageren door middel 
van voorstellen voor zelfregulering waarin 
het beginsel "comply or explain" wordt 
gehanteerd; is van mening dat deze codes
een stap in de goede richting zijn maar 
niet toereikend zijn om te voorkomen dat 
de sector te grote risico's neemt die de 
macro-economie mogelijk negatief 
beïnvloeden; dringt er bij de Commissie 
op aan gerichte wetgeving voor te stellen;

Or. en

Amendement 19
Alexander Radwan

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat hedgefondsen en private 
equity de aandacht van het publiek hebben 
getrokken na opvallende zaken en 
activiteiten in de context van bekende 
bedrijven; erkent dat zowel hedgefondsen 
als private equity op de kritiek reageren 
door middel van voorstellen voor 
zelfregulering waarin het beginsel "comply 
or explain" wordt gehanteerd; is van 
mening dat deze codes voldoende tijd 
moeten krijgen om te functioneren, 
wereldwijd verspreid te raken en te 
worden geanalyseerd op effectiviteit;

4. merkt op dat hedgefondsen en private 
equity de aandacht van het publiek hebben 
getrokken na opvallende zaken en 
activiteiten in de context van bekende 
bedrijven; erkent dat zowel hedgefondsen 
als private equity op de kritiek reageren 
door middel van voorstellen voor 
zelfregulering waarin het beginsel "comply 
or explain" wordt gehanteerd; is van 
mening dat deze codes, die een 
zelfstandige aanvulling op de wetgeving 
zijn, zo spoedig mogelijk in aanmerking 
genomen moeten worden en spoedig hun 
effectiviteit moeten aantonen;
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Or. de

Amendement 20
Wolf Klinz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat hedgefondsen en private 
equity de aandacht van het publiek hebben 
getrokken na opvallende zaken en 
activiteiten in de context van bekende 
bedrijven; erkent dat zowel hedgefondsen 
als private equity op de kritiek reageren 
door middel van voorstellen voor 
zelfregulering waarin het beginsel "comply 
or explain" wordt gehanteerd; is van 
mening dat deze codes voldoende tijd 
moeten krijgen om te functioneren, 
wereldwijd verspreid te raken en te
worden geanalyseerd op effectiviteit;

4. merkt op dat hedgefondsen en private 
equity de aandacht van het publiek hebben 
getrokken na opvallende zaken en 
activiteiten in de context van bekende 
bedrijven; erkent dat zowel hedgefondsen 
als private equity op de kritiek reageren 
door middel van voorstellen voor 
zelfregulering waarin het beginsel "comply 
or explain" wordt gehanteerd; is van 
mening dat deze codes wereldwijd 
verspreid moeten raken en voldoende tijd 
moeten krijgen om te worden geanalyseerd 
op effectiviteit;

Or. en

Amendement 21
Sharon Bowles

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. meent dat beproefde vrijwillige 
richtsnoeren kunnen uitgroeien tot meer 
formele structuren met minder risico van 
onvoorziene gevolgen; erkent dat formele 
regelingen minder flexibel zijn en dat
gedragscodes zich beter laten aanpassen 
aan innovatieve veranderingen; doet de 
suggestie één website in te richten met 
gedragscodes voor de hele Europese Unie 
waaraan internationaal bekendheid wordt 
gegeven; oppert de mogelijkheid op die 



AM\718251NL.doc 13/22 PE404.743v01-00

NL

website een register te plaatsen van hen
die de gedragscodes naleven, hun 
verklaringen en hun toelichtingen bij 
niet-naleving; merkt op dat redenen voor 
niet-naleving ook leerzaam kunnen zijn;

Or. en

Amendement 22
John Purvis, Kurt Joachim Lauk

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. voert aan dat vrijwillige 
richtsnoeren meer uitzicht bieden op de 
goede omgang met uiteenlopende 
complexiteiten en omstandigheden, in elk 
geval totdat ze in de praktijk zijn getoetst;

Or. en

Amendement 23
Wolf Klinz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is zich ervan bewust dat goed en 
doeltreffend toezicht op gedragscodes een 
open vraag blijft die zal moeten worden 
beantwoord;

Or. en
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Amendement 24
Sharon Bowles

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. erkent dat er geen eenvormige 
verslagleggingsplicht voor 
staatsinvesteringsfondsen bestaat en 
verwelkomt het initiatief van het 
Internationaal Monetair Fonds om een 
werkgroep te installeren die een 
internationale gedragscode voor 
staatsinvesteringsfondsen moet opstellen; 
meent dat een dergelijke gedragscode de 
activiteiten van staatsinvesteringsfondsen 
tot op zekere hoogte van hun mystiek kan 
ontdoen; roept de Commissie op aan dit 
proces deel te nemen;

Or. en

Amendement 25
Sharon Bowles

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. erkent dat hedgefondsen, 
hedgefondsbeheerders en private equity-
maatschappijen binnen de EU gebonden 
zijn aan de bestaande wetgeving, met name 
als het gaat om marktmisbruik, en dat 
indirecte regelgeving op hen van 
toepassing is via tegenpartijen en als 
gerelateerde beleggingen in gereguleerde 
producten worden verkocht; merkt op dat 
aandelenbezittingen gebonden zijn aan de 
gebruikelijke vereisten van 
openbaarmaking;

5. erkent dat hedgefondsen, 
hedgefondsbeheerders en private equity-
maatschappijen binnen de EU gebonden 
zijn aan de bestaande wetgeving, met name 
als het gaat om marktmisbruik, en dat 
indirecte regelgeving op hen van 
toepassing is via tegenpartijen en als 
gerelateerde beleggingen in gereguleerde 
producten worden verkocht; herinnert er 
in het bijzonder aan dat de banken die 
hedgefondsen en private equity-
maatschappijen financieren zelf onder 
toezicht staan op grond van 
Gemeenschapsrecht ten aanzien van 
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onder meer de toereikendheid van hun 
kapitaal, belangentegenstellingen en 
controlesystemen; stelt ook vast dat de 
zakelijke relaties van banken met 
hedgefondsen en private equity-
maatschappijen hun aanzienlijke invloed 
opleveren om zoveel inlichtingen van hun 
klanten te eisen en te ontvangen als zij 
noodzakelijk achter om hun functie te 
kunnen vervullen; merkt op dat de 
koppeling tussen hedgefondsen en hun 
tegenpartijen tijdens de recente financiële 
onrust duidelijk is geworden bij de 
gedwongen verlaging van schuldposities; 
merkt op dat aandelenbezittingen gebonden 
zijn aan de gebruikelijke vereisten van 
openbaarmaking; erkent dat 
fondsbeheerders een fiduciaire
verantwoordelijkheid ten opzichte van 
beleggers hebben en hun stemrecht 
dienen uit te oefenen in het belang van 
die beleggers, rekening houdend met het 
beleggingsmandaat van het 
investeringsvehikel, en hiervoor 
zogenoemd activisme vereist kan zijn dat 
ook de onderneming ten goede kan 
komen; merkt op dat instellingen die 
aandelen uitlenen zich goed rekenschap 
moeten geven van de wijze waarop de 
aandelen, met inbegrip van het stemrecht, 
zouden kunnen worden gebruikt;

Or. en

Amendement 26
Ieke van den Burg

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. erkent dat hedgefondsen, 
hedgefondsbeheerders en private equity-
maatschappijen binnen de EU gebonden 
zijn aan de bestaande wetgeving, met name 

5. erkent dat hedgefondsen, 
hedgefondsbeheerders en private equity-
maatschappijen binnen de EU gebonden 
zijn aan delen van de bestaande wetgeving, 
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als het gaat om marktmisbruik, en dat 
indirecte regelgeving op hen van 
toepassing is via tegenpartijen en als 
gerelateerde beleggingen in gereguleerde 
producten worden verkocht; merkt op dat 
aandelenbezittingen gebonden zijn aan de 
gebruikelijke vereisten van 
openbaarmaking;

met name als het gaat om marktmisbruik, 
en dat indirecte regelgeving op hen van 
toepassing is via tegenpartijen en als 
gerelateerde beleggingen in gereguleerde 
producten worden verkocht; merkt op dat 
aandelenbezittingen gebonden zijn aan de 
gebruikelijke vereisten van 
openbaarmaking;

Or. en

Amendement 27
Sharon Bowles

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat elk onderzoek 
naar een mogelijk communautair systeem 
van aandeelhoudersidentificatie een 
kosten-batenanalyse van aanvullende 
verslagleggingseisen dient te bevatten 
teneinde een overvloed aan informatie te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 28
John Purvis, Kurt Joachim Lauk

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. acht het, gezien het belang van het 
waarborgen van gelijke 
concurrentievoorwaarden, ongepast om 
onderscheid te maken tussen 
verschillende soorten investeerders;

Or. en
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Amendement 29
Wolf Klinz

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verklaart dat aanvullende, vooral 
frequente, verslagleggingseisen eerder de 
opbrengsten op de korte termijn onder 
druk zullen zetten dan dat ze de stabiliteit 
op de lange termijn ten goede komen;

Schrappen

Or. en

Amendement 30
Sharon Bowles

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verklaart dat aanvullende, vooral 
frequente, verslagleggingseisen eerder de 
opbrengsten op de korte termijn onder druk 
zullen zetten dan dat ze de stabiliteit op de 
lange termijn ten goede komen;

6. merkt in verband met private equity op 
dat de invoering van meer frequente
verslagleggingseisen de opbrengsten op de 
korte termijn onder druk zou kunnen
zetten; meent in elk geval dat er een 
betere koppeling nodig is tussen 
beloningspakketten en resultaten op 
langere termijn;

Or. en

Amendement 31
Alexander Radwan

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. verklaart dat aanvullende, vooral 
frequente, verslagleggingseisen eerder de 
opbrengsten op de korte termijn onder 
druk zullen zetten dan dat ze de stabiliteit 
op de lange termijn ten goede komen;

6. verklaart dat aanvullende, vooral 
frequente, verslagleggingseisen een 
redelijke kosten-batenverhouding moeten 
hebben, maar duurzame stabiliteit
aanvullende inspanningen rechtvaardigt;

Or. de

Amendement 32
Ieke van den Burg

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verklaart dat aanvullende, vooral 
frequente, verslagleggingseisen eerder de 
opbrengsten op de korte termijn onder 
druk zullen zetten dan dat ze de stabiliteit 
op de lange termijn ten goede komen;

6. verklaart dat aanvullende 
verslagleggingseisen noodzakelijk kunnen 
zijn om informatie over strategieën van 
hedgefondsen en private equity-
maatschappijen aan het licht te brengen,
die relevant is voor de stabiliteit op de 
lange termijn, en dringt er bij de IASB op 
aan evaluaties en voorstellen te 
presenteren;

Or. en

Amendement 33
Sharon Bowles

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verwelkomt het voorstel van de 
Internationale Organisatie van 
Beurscommissies voor de taxatie van 
hedgefondsportefeuilles en ziet uit naar 
invoering ervan op brede schaal; stelt vast 
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dat de taxatie van niet-liquide activa 
momenteel wordt uitgevoerd;

Or. en

Amendement 34
Sharon Bowles

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. erkent dat private equity noch 
hedgefondsen de oorzaak van de huidige 
financiële onrust zijn; deelt de 
internationale consensus, verwoord door 
de Commissie, de lidstaten, de Europese
Centrale Bank, het Forum voor financiële 
stabiliteit, de Internationale Organisatie 
van Beurscommissies en anderen, dat het 
enige tijd zal duren voordat de volledige 
oorzaken en gevolgen van de onrust rond 
de sub-prime-leningen bekend zullen zijn 
en dat het een vergissing zou zijn om 
overhaast te reageren met wetgeving; stelt 
echter vast dat een gebrek aan kennis van 
complexe producten en beoordelingen 
aan het licht is gekomen en dat er zo snel 
mogelijk maatregelen moeten worden 
ontwikkeld die meer inzicht in en een 
betere zichtbaarheid van processen en 
notaties voor verschillende soorten 
risico's, zoals liquiditeit en complexiteit 
alsook kredietwaardigheid, waarborgen;

Or. en

Amendement 35
Sharon Bowles

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 quater. is ten aanzien van nieuwe 
producten van mening dat innovatie 
belangrijk is en niet onnodig moet worden 
belemmerd; verklaart dat beginselen van 
goed huisvaderschap, due diligence bij 
toezichthouders en investeerders en 
zichtbaarheid van risico's belangrijker 
zijn dan een registratiesysteem dat zou 
kunnen worden misbruikt, zoals is 
gebeurd met de 
kredietwaardigheidsbeoordelingen;

Or. en

Amendement 36
Sharon Bowles

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quinquies. merkt op dat lidstaten 
maatregelen hebben getroffen of kunnen 
treffen om te voorkomen dat 
ondernemingen na een overname geheel 
of gedeeltelijk worden ontmanteld, met 
inbegrip van verplichtingen voor 
directeuren, en dat er geen bewijs is dat 
een communautaire maatregel 
doeltreffender zou zijn;

Or. en

Amendement 37
Sharon Bowles

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 sexies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 sexies. is geen voorstander van aparte 
wetgeving gericht op hedgefondsen en 
private equity maar meent dat de 
Commissie passende wijzigingen in 
bestaande regelgeving moet onderzoeken; 
meent dat wijzigingen universeel dienen te 
zijn en geen onredelijk onderscheid 
mogen maken; is krachtig voorstander 
van beter toezicht en meent dat 
harmonisatie alleen dient plaats te vinden 
wanneer marktwerking aantoonbaar 
faalt;

Or. en

Amendement 38
John Purvis, Kurt Joachim Lauk

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. acht het onuitvoerbaar en voor de 
bevordering van investeringen 
contraproductief om een kunstmatig 
onderscheid te maken tussen 
verschillende categorieën particuliere 
beleggers in aandelen;

Or. en

Amendement 39
John Purvis, Kurt Joachim Lauk

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. doet de aanbeveling hedgefondsen 
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die investeringen van eindbeleggers 
werven te verplichten zich te richten op 
een bepaalde sector en op een vast 
risicoprofiel en hun producten uitsluitend 
te verkopen via verkopers die specifiek 
zijn toegelaten op grond van technische 
kwalificaties, adviescompetenties en 
ethische zuiverheid;

Or. en

Amendement 40
Ieke van den Burg

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. merkt op dat het uitlenen van 
effecten teneinde te laten stemmen met 
geleende aandelen een kwalijke praktijk 
is; benadrukt dat een vooruitzicht op 
lange termijn voor aandeelhouders de 
voorkeur verdient boven geleende 
aandelen voor de korte termijn; dringt er 
bij de Commissie op aan wetgeving voor te 
stellen die intermediairs verplicht 
aandeelhouders stemrecht te geven en te 
waarborgen dat hun steminstructies 
worden uitgevoerd, en die waarborgt dat 
het stemgedrag van aandeelhouders met 
naam en toenaam wordt bekendgemaakt;

Or. en
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