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Poprawka 1
Sharon Bowles

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. z zadowoleniem przyjmuje wyniki 
analiz w sprawie funduszy 
zabezpieczających, niepublicznych rynków 
kapitałowych i przejrzystości zleconych 
przez Komisję Gospodarczą i Monetarną;

Or. en

Poprawka 2
Wolf Klinz

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że brakowi należytej 
staranności ze strony inwestorów nie 
można przeciwdziałać za pomocą 
zwiększenia przejrzystości;

skreślony

Or. en

Poprawka 3
Sharon Bowles

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że brakowi należytej 
staranności ze strony inwestorów nie 
można przeciwdziałać za pomocą 
zwiększenia przejrzystości;

1. uznaje istotną rolę poprawy 
przejrzystości, zwłaszcza w celu 
wspierania większego zrozumienia 
i lepszej widoczności ryzyka, zauważa 
jednak, że przejrzystość może uzupełniać 
należytą staranność, a nie ją zastępować;
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Or. en

Poprawka 4
Alexander Radwan

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że brakowi należytej
staranności ze strony inwestorów nie 
można przeciwdziałać za pomocą 
zwiększenia przejrzystości;

1. zauważa, że dla zapewnienia stabilności 
rynku finansowego konieczne jest 
zachowanie staranności przez inwestorów 
oraz przejrzystości przez oferentów;

Or. de

Poprawka 5
Ieke van den Burg

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że brakowi należytej 
staranności ze strony inwestorów nie 
można przeciwdziałać za pomocą 
zwiększenia przejrzystości;

1. zauważa, że brakowi należytej 
staranności ze strony inwestorów nie 
można przeciwdziałać wyłącznie za 
pomocą zwiększenia przejrzystości; 
podkreśla, że przejrzystość przyczynia się 
do lepszego zrozumienia złożonych 
produktów finansowych;

Or. en

Poprawka 6
Ieke van den Burg

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. zauważa, że kryzys na 
międzynarodowych rynkach finansowych 
uwydatnił brak przejrzystości na 
przedmiotowych rynkach; uznaje potrzebę 
zwiększenia przejrzystości;

Or. en

Poprawka 7
Wolf Klinz

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uznaje, że fundusze zabezpieczające 
i niepubliczne rynki kapitałowe stanowią 
odrębne narzędzia inwestycyjne różniące 
się pod względem charakteru inwestycji 
i strategii inwestycyjnej;

Or. en

Poprawka 8
Sharon Bowles

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. stwierdza, że pierwszorzędnym 
narzędziem zarządzania ryzykiem jest 
celowa przejrzystość: dla ogółu 
społeczeństwa jest istotna otwartość 
dotycząca celów, dla inwestorów –
szczegółowe informacje o charakterze, 
wycenie i ryzykowności inwestycji, dla 
organów nadzoru zaś – pełny ogląd 
stanowisk i strategii przy jednoczesnym 

2. stwierdza, że pierwszorzędnym 
narzędziem zarządzania ryzykiem jest 
celowa przejrzystość: dla ogółu 
społeczeństwa jest istotna otwartość 
dotycząca celów, dla inwestorów –
szczegółowe informacje o charakterze, 
wycenie i ryzykowności inwestycji, dla 
organów nadzoru zaś – pełny ogląd 
stanowisk, strategii, zarządzania ryzykiem,
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poszanowaniu poufności tych informacji; 
przejrzystość może mieć skutki negatywne, 
na przykład w postaci porozumień między 
konkurentami w przypadku ujawnienia 
strategii inwestycyjnych, i pozytywne, 
w tym zapobieganie przyjmowaniu zbyt 
pesymistycznych scenariuszy;

środków zabezpieczających przed 
nadużyciami rynkowymi i innych 
procedur zgodności przy jednoczesnym 
poszanowaniu odpowiedniego poziomu 
poufności tych informacji; przejrzystość 
może mieć skutki negatywne, na przykład 
w postaci porozumień między 
konkurentami w przypadku ujawnienia 
strategii inwestycyjnych, i pozytywne, 
w tym zapobieganie przyjmowaniu zbyt 
pesymistycznych scenariuszy;

Or. en

Poprawka 9
Alexander Radwan

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. stwierdza, że pierwszorzędnym 
narzędziem zarządzania ryzykiem jest 
celowa przejrzystość: dla ogółu 
społeczeństwa jest istotna otwartość 
dotycząca celów, dla inwestorów —
szczegółowe informacje o charakterze, 
wycenie i ryzykowności inwestycji, dla 
organów nadzoru zaś — pełny ogląd 
stanowisk i strategii przy jednoczesnym 
poszanowaniu poufności tych informacji; 
przejrzystość może mieć skutki negatywne, 
na przykład w postaci porozumień między 
konkurentami w przypadku ujawnienia 
strategii inwestycyjnych, i pozytywne, w 
tym zapobieganie przyjmowaniu zbyt 
pesymistycznych scenariuszy;

2. stwierdza, że pierwszorzędnym 
narzędziem zarządzania ryzykiem jest 
celowa przejrzystość: dla ogółu 
społeczeństwa jest istotna otwartość 
dotycząca celów, dla inwestorów —
szczegółowe informacje o charakterze, 
wycenie i ryzykowności inwestycji, dla 
organów nadzoru zaś — pełny ogląd 
stanowisk i strategii przy jednoczesnym 
poszanowaniu poufności tych informacji; 
przejrzystość jest bardzo korzystna dla 
wszystkich użytkowników, ponieważ daje 
uczestnikom rynku dostęp do wszystkich 
informacji potrzebnych do uzasadnienia 
ich decyzji;

Or. de
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Poprawka 10
Ieke van den Burg

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. stwierdza, że pierwszorzędnym 
narzędziem zarządzania ryzykiem jest 
celowa przejrzystość: dla ogółu 
społeczeństwa jest istotna otwartość 
dotycząca celów, dla inwestorów –
szczegółowe informacje o charakterze, 
wycenie i ryzykowności inwestycji, dla 
organów nadzoru zaś – pełny ogląd 
stanowisk i strategii przy jednoczesnym 
poszanowaniu poufności tych informacji; 
przejrzystość może mieć skutki negatywne, 
na przykład w postaci porozumień między 
konkurentami w przypadku ujawnienia 
strategii inwestycyjnych, i pozytywne, 
w tym zapobieganie przyjmowaniu zbyt 
pesymistycznych scenariuszy;

2. stwierdza, że pierwszorzędnym 
narzędziem zarządzania ryzykiem jest 
celowa przejrzystość; podkreśla potrzebę 
zróżnicowania poziomów przejrzystości: 
dla ogółu społeczeństwa jest istotna 
otwartość dotycząca celów, dla inwestorów 
– szczegółowe informacje o charakterze, 
wycenie i ryzykowności inwestycji, dla 
organów nadzoru zaś – pełny ogląd 
stanowisk i strategii przy jednoczesnym 
poszanowaniu poufności tych informacji; 
przejrzystość może mieć skutki negatywne, 
których należy unikać, na przykład 
w postaci porozumień między 
konkurentami w przypadku ujawnienia 
strategii inwestycyjnych, i skutki
pozytywne, w tym zapobieganie 
przyjmowaniu zbyt pesymistycznych 
scenariuszy, które to skutki należy 
wspierać;

Or. en

Poprawka 11
Sharon Bowles

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. odnotowuje doświadczenia Stanów 
Zjednoczonych, gdzie ustawodawstwo 
w sprawie wolności informacji było 
wykorzystywane przez konkurencję w celu 
uzyskania danych dotyczących inwestycji 
w fundusze na poziomie przeznaczonym 
dla inwestorów, co narażało na szwank 
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interesy zarówno inwestorów, jak 
i funduszu;

Or. en

Poprawka 12
Wolf Klinz

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że normalizacja produktów 
sprzedawanych w wolnym obrocie to 
sprzeczność sama w sobie: system 
rozliczania produktów sprzedawanych 
w wolnym obrocie (ang. OTC clearing 
system) jest teoretycznie atrakcyjny, jego 
wprowadzenie spowodowałoby jednak 
wzrost kosztów, zatem jeżeli nie 
przeprowadziło by się go na skalę 
międzynarodową, mogłoby zagrozić 
europejskiej konkurencyjności na rynku 
światowym;

3. uważa, że produkty sprzedawane 
w wolnym obrocie powinny raczej 
podlegać standardowemu obrotowi, aby 
zwiększyć wycenę rynkową; jest także 
zdania, że aby zapewnić równe warunki 
w kontekście światowym, każdy nowy 
system musi być wprowadzany na skalę 
międzynarodową;

Or. en

Poprawka 13
Ieke van den Burg

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że normalizacja produktów 
sprzedawanych w wolnym obrocie to 
sprzeczność sama w sobie: system 
rozliczania produktów sprzedawanych 
w wolnym obrocie (ang. OTC clearing 
system) jest teoretycznie atrakcyjny, jego 
wprowadzenie spowodowałoby jednak 
wzrost kosztów, zatem jeżeli nie 

3. uważa, że normalizacja produktów 
sprzedawanych w wolnym obrocie 
pomogłaby zapobiegać ryzyku 
systemowemu, a system rozliczania 
produktów sprzedawanych w wolnym 
obrocie (ang. OTC clearing system) 
zapewniłby przejrzystość i nadzór 
potrzebne organom nadzoru do 
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przeprowadziło by się go na skalę 
międzynarodową, mogłoby zagrozić 
europejskiej konkurencyjności na rynku 
światowym;

dokonania oceny takiego ryzyka; jest 
zdania, że taki system, wprowadzony na 
skalę międzynarodową, byłby lepszy, aby 
nie zaszkodzić europejskiej 
konkurencyjności;

Or. en

Poprawka 14
Sharon Bowles

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. mimo to uważa, że zbadanie 
możliwych ustaleń w zakresie 
sprawozdawczości lub rozliczania 
i gromadzenia informacji statystycznych 
w odniesieniu do instrumentów OTC 
należy przedsięwziąć zarówno na szczeblu 
unijnym, jak i międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 15
Sharon Bowles

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. ostrzega przed wdrażaniem warunków 
umownych w celu nakładania ograniczeń 
ryzyka, co oznaczałoby regulowanie 
produktów i ingerowało w innowacyjność 
finansową i wybór inwestora;

Or. en
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Poprawka 16
Sharon Bowles

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. podkreśla konieczność 
przezwyciężenia rozdrobnienia ram 
regulacyjnych, a co za tym idzie przeszkód 
w transgranicznej dystrybucji inwestycji 
alternatywnych poprzez ustanowienie 
ogólnoeuropejskich zasad w zakresie ofert 
prywatnych;

Or. en

Poprawka 17
Sharon Bowles

Projekt opinii
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3d. podkreśla, że monitorowanie 
i sprawozdawczość w odniesieniu do 
całego sektora mają do odegrania rolę 
w reagowaniu na obawy obywateli i są 
konieczne, aby zrozumieć oddziaływanie 
niepublicznych rynków kapitałowych na 
gospodarkę oraz że już obecnie spółki 
publiczne i prywatne są zobowiązane do 
przeprowadzania konsultacji 
z pracownikami w sprawach, które 
wywierają wpływ na ich interesy; 
podkreśla, że nie należy doprowadzać do 
braku równowagi pomiędzy ujawnianiem 
danych handlowych wymaganych 
w przypadku spółek portfelowych 
niepublicznych rynków kapitałowych 
a tymi wymaganymi w przypadku innych 
spółek prywatnych;

Or. en
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Poprawka 18
Ieke van den Burg

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że w związku z nagłośnieniem
pewnych przypadków i zdarzeń 
w kontekście znanych przedsiębiorstw 
zwrócono uwagi społeczeństwa na 
fundusze zabezpieczające i niepubliczne 
rynki kapitałowe; przyznaje, że zarówno 
fundusze zabezpieczające, jak 
i niepubliczne rynki kapitałowe 
odpowiadają na krytykę poprzez 
propozycje samoregulowania obejmujące 
zasadę „zastosuj się lub wyjaśnij”; uważa, 
że tego rodzaju zasady wymagają 
odpowiedniego czasu, by zaczęły sprawnie 
działać i rozpowszechniać się na skalę 
światową oraz by możliwa była analiza ich 
skutków;

4. z zadowoleniem przyjmuje zwrócenie 
uwagi społeczeństwa na fundusze 
zabezpieczające i niepubliczne rynki 
kapitałowe; przyznaje, że zarówno 
fundusze zabezpieczające, jak 
i niepubliczne rynki kapitałowe 
odpowiadają na krytykę poprzez 
propozycje samoregulowania obejmujące 
zasadę „zastosuj się lub wyjaśnij”; uważa, 
że tego rodzaju zasady stanowią krok 
naprzód, ale nie są wystarczające, aby 
zapobiec podejmowaniu nadmiernego 
ryzyka w sektorze, które może wywierać 
negatywny wpływ na makroekonomię; 
apeluje do Komisji o przedłożenie 
ukierunkowanego prawodawstwa;

Or. en

Poprawka 19
Alexander Radwan

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że w związku z nagłośnieniem 
pewnych przypadków i zdarzeń w 
kontekście znanych przedsiębiorstw 
zwrócono uwagę społeczeństwa na 
fundusze zabezpieczające i niepubliczne 
rynki kapitałowe; przyznaje, że zarówno 
fundusze zabezpieczające, jak 
i niepubliczne rynki kapitałowe 
odpowiadają na krytykę poprzez 

4. zauważa, że w związku z nagłośnieniem 
pewnych przypadków i zdarzeń w 
kontekście znanych przedsiębiorstw 
zwrócono uwagę społeczeństwa na 
fundusze zabezpieczające i niepubliczne 
rynki kapitałowe; przyznaje, że zarówno 
fundusze zabezpieczające, jak 
i niepubliczne rynki kapitałowe 
odpowiadają na krytykę poprzez 



PE404.743v01-00 12/23 AM\718251PL.doc

PL

propozycje samoregulowania obejmujące 
zasadę „zastosuj się lub wyjaśnij”; uważa, 
że tego rodzaju zasady wymagają 
odpowiedniego czasu, by zaczęły sprawnie 
działać i rozpowszechniać się na skalę 
światową oraz by możliwa była analiza ich 
skutków;

propozycje samoregulowania obejmujące 
zasadę „zastosuj się lub wyjaśnij”; uważa, 
że tego rodzaju zasady, stanowiące 
samodzielne uzupełnienie prawodawstwa,
należy jak najszybciej uwzględnić, tak by 
mogły udowodnić swoją skuteczność;

Or. de

Poprawka 20
Wolf Klinz

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że w związku z nagłośnieniem 
pewnych przypadków i zdarzeń 
w kontekście znanych przedsiębiorstw 
zwrócono uwagę społeczeństwa na 
fundusze zabezpieczające i niepubliczne 
rynki kapitałowe; przyznaje, że zarówno 
fundusze zabezpieczające, jak 
i niepubliczne rynki kapitałowe 
odpowiadają na krytykę poprzez 
propozycje samoregulowania obejmujące 
zasadę „zastosuj się lub wyjaśnij”; uważa, 
że tego rodzaju zasady wymagają 
odpowiedniego czasu, by zaczęły sprawnie 
działać i rozpowszechniać się na skalę 
światową oraz by możliwa była analiza ich 
skutków;

4. zauważa, że w związku z nagłośnieniem 
pewnych przypadków i zdarzeń 
w kontekście znanych przedsiębiorstw 
zwrócono uwagę społeczeństwa na 
fundusze zabezpieczające i niepubliczne 
rynki kapitałowe; przyznaje, że zarówno 
fundusze zabezpieczające, jak 
i niepubliczne rynki kapitałowe 
odpowiadają na krytykę poprzez 
propozycje samoregulowania obejmujące 
zasadę „zastosuj się lub wyjaśnij”; uważa, 
że tego rodzaju zasady muszą 
rozpowszechniać się na skalę światową
i wymagają odpowiedniego czasu, by 
możliwa była analiza ich skutków;

Or. en

Poprawka 21
Sharon Bowles

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. jest zdania, że sprawdzone dobrowolne 
wytyczne mogą przekształcić się w bardziej 
formalne struktury wiążące się 
z mniejszym ryzykiem nieprzewidzianych 
konsekwencji; uznaje, że formalne 
uregulowania cechują się mniejszymi 
możliwościami przystosowania i że 
kodeksy postępowania lepiej nadają się do 
dostosowywania do innowacyjnych zmian; 
sugeruje stworzenie dla Unii Europejskiej 
kompleksowej strony internetowej 
poświęconej kodeksom postępowania 
i wspieranie jej na świecie; sugeruje 
umieszczenie na stronie rejestru 
podmiotów stosujących kodeksy 
postępowania, ujawnianych przez nie
danych i wyjaśnień dotyczących 
niestosowania kodeksów; zauważa, że 
przyczyny niestosowania mogą również 
stanowić źródło informacji;

Or. en

Poprawka 22
John Purvis, Kurt Joachim Lauk

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. sugeruje, że dobrowolne wytyczne 
w większym zakresie umożliwiają radzenie 
sobie z szerokim wachlarzem złożonych 
aspektów i okoliczności, przynajmniej do 
czasu ich przetestowania;

Or. en
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Poprawka 23
Wolf Klinz

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zdaje sobie sprawę z tego, że 
adekwatne i właściwe monitorowanie 
kodeksów postępowania pozostaje otwartą 
kwestią, którą należy się zająć;

Or. en

Poprawka 24
Sharon Bowles

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. uznaje, że brak jest jednolitego 
systemu publicznego ujawniania danych 
w przypadku państwowych funduszy 
majątkowych (SWF) i z zadowoleniem 
przyjmuje inicjatywę Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego dotyczącą 
ustanowienia grupy roboczej z zadaniem 
sporządzenia międzynarodowego kodeksu 
postępowania dotyczącego SWF; jest 
zdania, że taki kodeks postępowania 
pomoże wytłumaczyć działalność SWF; 
wzywa Komisję do udziału w tym procesie;

Or. en

Poprawka 25
Sharon Bowles

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. przyznaje, że lokalne (ang. onshore) 
fundusze zabezpieczające UE, 
zarządzający funduszami 
zabezpieczającymi i przedsiębiorstwa 
inwestujące na niepublicznych rynkach 
kapitałowych podlegają istniejącemu 
prawodawstwu, zwłaszcza w odniesieniu 
do nadużyć rynkowych, i że pośrednie 
metody regulacji mają do nich 
zastosowanie za pośrednictwem 
kontrahentów oraz w momencie sprzedaży 
powiązanych z nimi inwestycji w produkty 
regulowane; zauważa, że do pakietów 
kontrolnych akcji zastosowanie mają 
zwyczajowe wymogi jawności;

5. przyznaje, że lokalne (ang. onshore) 
fundusze zabezpieczające UE, 
zarządzający funduszami 
zabezpieczającymi i przedsiębiorstwa 
inwestujące na niepublicznych rynkach 
kapitałowych podlegają istniejącemu 
prawodawstwu, zwłaszcza w odniesieniu 
do nadużyć rynkowych, i że pośrednie 
metody regulacji mają do nich 
zastosowanie za pośrednictwem 
kontrahentów oraz w momencie sprzedaży 
powiązanych z nimi inwestycji w produkty 
regulowane; w szczególności przypomina, 
że banki, które finansują fundusze 
zabezpieczające i niepubliczne rynki 
kapitałowe, są regulowane zgodnie 
z prawem wspólnotowym, między innymi 
w odniesieniu do adekwatności 
kapitałowej, konfliktów interesów,
systemów i procedur kontroli; zauważa 
także, że powiązania handlowe banków 
z funduszami zabezpieczającymi 
i funduszami niepublicznych rynków 
kapitałowych w znacznym stopniu 
umożliwiają im żądanie i uzyskiwanie od 
klientów takiej ilości informacji, jaką 
uznają za konieczną do tego, by pełnić 
swoją rolę; zauważa, że o powiązaniu 
pomiędzy funduszami zabezpieczającymi 
a ich odpowiednikami świadczą wzmożone 
redukcje podczas niedawnego kryzysu na 
rynkach finansowych; zauważa, że do 
pakietów kontrolnych akcji zastosowanie 
mają zwyczajowe wymogi jawności; 
uznaje, że menadżerowie inwestycyjni
pełnią obowiązek powiernika względem 
inwestorów i powinni wykonywać prawa 
głosu w interesie takich inwestorów 
i z uwzględnieniem uprawnień 
inwestycyjnych narzędzia inwestycyjnego 
oraz że może to wymagać tzw. aktywnego 
uczestnictwa, które może być również 
korzystne dla spółki; zauważa, że 
instytucje pożyczające akcje powinny 
w należytym stopniu uwzględniać to, kiedy 
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i w jaki sposób akcje mogą zostać 
wykorzystane, w tym do głosowania;

Or. en

Poprawka 26
Ieke van den Burg

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przyznaje, że lokalne (ang. onshore) 
fundusze zabezpieczające UE, 
zarządzający funduszami 
zabezpieczającymi i przedsiębiorstwa 
inwestujące na niepublicznych rynkach 
kapitałowych podlegają istniejącemu 
prawodawstwu, zwłaszcza w odniesieniu 
do nadużyć rynkowych, i że pośrednie 
metody regulacji mają do nich 
zastosowanie za pośrednictwem 
kontrahentów oraz w momencie sprzedaży 
powiązanych z nimi inwestycji w produkty 
regulowane; zauważa, że do pakietów 
kontrolnych akcji zastosowanie mają 
zwyczajowe wymogi jawności;

5. przyznaje, że lokalne (ang. onshore) 
fundusze zabezpieczające UE, 
zarządzający funduszami 
zabezpieczającymi i przedsiębiorstwa 
inwestujące na niepublicznych rynkach 
kapitałowych podlegają istniejącym aktom 
prawodawstwa, zwłaszcza w odniesieniu 
do nadużyć rynkowych, i że pośrednie 
metody regulacji mają do nich 
zastosowanie za pośrednictwem 
kontrahentów oraz w momencie sprzedaży 
powiązanych z nimi inwestycji w produkty 
regulowane; zauważa, że do pakietów 
kontrolnych akcji zastosowanie mają 
zwyczajowe wymogi jawności;

Or. en

Poprawka 27
Sharon Bowles

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. jest zdania, że jakiekolwiek badanie 
możliwości ustanowienia systemu 
identyfikacji akcjonariuszy w UE powinno 
uwzględniać analizę kosztów i korzyści 
dodatkowych wymogów w zakresie 
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sprawozdawczości, aby uniknąć nadmiaru 
informacji;

Or. en

Poprawka 28
John Purvis, Kurt Joachim Lauk

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. mając na uwadze potrzebę 
zapewnienia równych warunków, uważa, 
że wprowadzanie rozróżnień pomiędzy 
inwestorami jest niewłaściwe;

Or. en

Poprawka 29
Wolf Klinz

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. twierdzi, że wymogi w zakresie 
dodatkowej, a zwłaszcza częstej, 
sprawozdawczości mogą powodować 
presję na zyski krótkoterminowe zamiast 
przyczyniać się do długoterminowej 
stabilności.

skreślony

Or. en

Poprawka 30
Sharon Bowles

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. twierdzi, że wymogi w zakresie 
dodatkowej, a zwłaszcza częstej,
sprawozdawczości mogą powodować 
presję na zyski krótkoterminowe zamiast 
przyczyniać się do długoterminowej 
stabilności.

6. w kontekście niepublicznych rynków 
kapitałowych zauważa, że wprowadzanie 
wymogów częstszej sprawozdawczości
może powodować presję na zyski 
krótkoterminowe; niezależnie od 
kontekstu jest zdania, że potrzebne są 
lepsze powiązania pomiędzy pakietami 
wynagrodzenia a wynikami 
długoterminowymi;

Or. en

Poprawka 31
Alexander Radwan

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. twierdzi, że wymogi w zakresie 
dodatkowej, a zwłaszcza częstej, 
sprawozdawczości mogą powodować 
presję na zyski krótkoterminowe zamiast 
przyczyniać się do długoterminowej 
stabilności.

6. twierdzi, że wymogi w zakresie 
dodatkowej, a zwłaszcza częstej, 
sprawozdawczości muszą wykazywać 
akceptowalny stosunek kosztów do 
korzyści, jednak długoterminowa 
stabilność uzasadnia dodatkowe 
obciążenia.

Or. de

Poprawka 32
Ieke van den Burg

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. twierdzi, że wymogi w zakresie 
dodatkowej, a zwłaszcza częstej,
sprawozdawczości mogą powodować 

6. twierdzi, że wymogi w zakresie 
dodatkowej sprawozdawczości mogą być 
konieczne do ujawnienia informacji 
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presję na zyski krótkoterminowe zamiast 
przyczyniać się do długoterminowej 
stabilności.

o strategiach funduszy zabezpieczających 
i przedsiębiorstw na niepublicznych 
rynkach kapitałowych, wymaganych do 
zapewnienia długoterminowej stabilności, 
i apeluje do IASB o przedłożenie ocen 
i wniosków;

Or. en

Poprawka 33
Sharon Bowles

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Międzynarodowej Organizacji Komisji 
Papierów Wartościowych dotyczący 
wyceny portfeli funduszy 
zabezpieczających oraz oczekuje jego 
wdrożenia na szeroką skalę; zauważa, że 
wycena aktywów niepłynnych jest obecnie 
w toku;

Or. en

Poprawka 34
Sharon Bowles

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. uznaje, że ani fundusze 
zabezpieczające, ani niepubliczne rynki 
kapitałowe nie są przyczyną obecnego 
kryzysu na rynkach finansowych; popiera 
międzynarodowy konsensus wyrażony 
przez Komisję, państwa członkowskie, 
Europejski Bank Centralny, Forum 
Stabilności Finansowej, Międzynarodową 
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Organizację Komisji Papierów 
Wartościowych i inne, zgodnie z którym 
pełne zrozumienie przyczyn i skutków 
kryzysu na rynku subprime wymaga czasu 
i pospieszna reakcja legislacyjna byłaby 
błędem; zauważa jednak, że obnażono 
brak zrozumienia złożonych produktów 
i ratingów oraz że należy jak najszybciej 
opracować środki, które zapewnią lepsze 
zrozumienie, widoczność procesów 
i określanie różnych typów ryzyka, takich 
jak płynność i złożoność, a także zdolności 
kredytowej;

Or. en

Poprawka 35
Sharon Bowles

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. uważa, że w odniesieniu do nowych 
produktów innowacje są ważne i nie 
należy ich niepotrzebnie hamować; 
stwierdza, że zasady przezornej osoby, 
ostrożności organów nadzoru 
i ostrożności inwestora oraz widoczności 
ryzyka są ważniejsze niż system rejestracji, 
który może być niewłaściwie używany, tak 
jak miało to miejsce w przypadku 
ratingów kredytowych;

Or. en

Poprawka 36
Sharon Bowles

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6d. zauważa, że państwa członkowskie 
mogą wprowadzić środki mające 
przeciwdziałać wyprzedaży aktywów 
(obejmujące zobowiązania dyrektorów)
lub już to uczyniły oraz że nie ma 
dowodów na to, że środek wspólnotowy 
byłby skuteczniejszy;

Or. en

Poprawka 37
Sharon Bowles

Projekt opinii
Ustęp 6 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6e. nie popiera opracowywania odrębnego 
prawodawstwa dotyczącego funduszy 
zabezpieczających i niepublicznych 
rynków kapitałowych, jest jednak zdania, 
że Komisja powinna zbadać odpowiednie 
dostosowania istniejących uregulowań; 
jest zdania, że wszelkie zmiany muszą 
mieć charakter powszechny i nie powinny 
powodować niesprawiedliwej 
dyskryminacji; zdecydowanie popiera 
lepsze uregulowania prawne i jest zdania, 
że harmonizacja powinna mieć miejsce 
jedynie, gdy istnieją dowody 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
rynku;

Or. en

Poprawka 38
John Purvis, Kurt Joachim Lauk

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6a. jest zdania, że wprowadzanie 
sztucznych rozróżnień pomiędzy 
kategoriami inwestorów na 
niepublicznych rynkach kapitałowych jest 
niepraktyczne i przynosi skutki odwrotne 
do zamierzonych, jeśli chodzi 
o zachęcanie do inwestowania;

Or. en

Poprawka 39
John Purvis, Kurt Joachim Lauk

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. zaleca, aby fundusze zabezpieczające, 
które zabiegają o inwestycje inwestorów 
detalicznych, były zobowiązane do tego, by 
określić konkretny sektor i schematyczny 
profil ryzyka, a ich sprzedażą powinny 
zajmować się wyłącznie osoby posiadające 
szczegółowe uprawnienia w odniesieniu 
do kwalifikacji technicznych, umiejętności 
doradzania i nieposzlakowanej 
uczciwości;

Or. en

Poprawka 40
Ieke van den Burg

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zaznacza, że wypożyczanie papierów 
wartościowych w celu wykonywania 
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prawa głosu z pożyczonych akcji jest złą 
praktyką; podkreśla, że długoterminowe 
perspektywy akcjonariuszy przeważają 
nad wypożyczaniem akcji na krótki okres; 
apeluje do Komisji o przedłożenie 
prawodawstwa wprowadzającego wymóg, 
by pośrednicy umożliwili akcjonariuszom 
głosowanie i zagwarantowali wykonanie 
ich instrukcji oraz gwarantującego 
ujawnienie strategii głosowania 
określonych akcjonariuszy;

Or. en
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