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Predlog spremembe 1
Sharon Bowles

Osnutek mnenja
Odstavek -1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1. pozdravlja ugotovitve študij o skladih 
za zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe, 
zasebnem kapitalu in preglednosti, ki jih 
je naročil odbor za ekonomske in 
monetarne zadeve; 

Or. en

Predlog spremembe 2
Wolf Klinz

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da boljša preglednost ne 
more nevtralizirati pomanjkanja 
ustreznega prizadevanja vlagateljev;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 3
Sharon Bowles

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da boljša preglednost ne 
more nevtralizirati pomanjkanja 
ustreznega prizadevanja vlagateljev;

1. priznava, da imajo izboljšave 
preglednosti, zlasti za spodbujanje 
boljšega razumevanja in večje 
prepoznavnosti tveganj, pomembno vlogo, 
vendar upošteva, da je preglednost 
podpora ustreznega prizadevanja in ne 
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nadomestilo zanj;

Or. en

Predlog spremembe 4
Alexander Radwan

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da boljša preglednost ne more 
nevtralizirati pomanjkanja ustreznega 
prizadevanja vlagateljev;

1. ugotavlja, da sta ustrezno prizadevanje 
vlagateljev in preglednost ponudnikov 
nujna za zagotovitev stabilnosti 
finančnega trga;

Or. de

Predlog spremembe 5
Ieke van den Burg

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da boljša preglednost ne more 
nevtralizirati pomanjkanja ustreznega 
prizadevanja vlagateljev;

1. ugotavlja, da samo boljša preglednost ne 
more nevtralizirati pomanjkanja ustreznega 
prizadevanja vlagateljev; poudarja, da 
preglednost prispeva k boljšemu 
razumevanju zapletenih finančnih 
produktov;

Or. en

Predlog spremembe 6
Ieke van den Burg

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da je mednarodna finančna 
kriza poudarila pomanjkanje preglednosti 
na zadevnih trgih; priznava potrebo po 
boljši preglednosti;

Or. en

Predlog spremembe 7
Wolf Klinz

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. priznava, da so skladi za zavarovanje 
vlaganj v tvegane naložbe in zasebni 
kapital jasni naložbeni nosilci, ki se 
razlikujejo glede na naravo naložb in 
naložbeno strategijo;

Or. en

Predlog spremembe 8
Sharon Bowles

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. navaja, da je namenska preglednost 
glavno orodje za obvladovanje tveganj: za 
splošno javnost je pomembna preglednost 
ciljev, za vlagatelje so pomembne 
podrobne informacije glede značilnosti, 
ocene in tveganosti vlaganj, za nadzorne 
organe pa celovit pregled stališč in
strategij, ob upoštevanju zaupnosti teh 
informacij; vplivi preglednosti so lahko 
negativni, kot je čredno vedenje v primeru 

2. navaja, da je namenska preglednost 
glavno orodje za obvladovanje tveganj: za 
splošno javnost je pomembna preglednost 
ciljev, za vlagatelje so pomembne 
podrobne informacije glede značilnosti, 
ocene in tveganosti vlaganj, za nadzorne 
organe pa celovit pregled stališč, strategij, 
obvladovanja tveganja, nadzora zlorab 
trga in drugi postopki usklajevanja, ob 
upoštevanju ustrezne ravni zaupnosti teh 



PE404.743v01-00 6/21 AM\718251SL.doc

SL

razkritja naložbenih strategij konkurenčnim 
vlagateljem, in pozitivni, vključno s 
preprečevanjem predvidevanj, da je stanje
slabše, kot dejansko je;

informacij; vplivi preglednosti so lahko 
negativni, kot je čredno vedenje v primeru 
razkritja naložbenih strategij konkurenčnim 
vlagateljem, in pozitivni, vključno s 
preprečevanjem predvidevanj, da je stanje 
slabše, kot dejansko je;

Or. en

Predlog spremembe 9
Alexander Radwan

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. navaja, da je namenska preglednost 
glavno orodje za obvladovanje tveganj: za 
splošno javnost je pomembna preglednost 
ciljev, za vlagatelje so pomembne 
podrobne informacije glede značilnosti, 
ocene in tveganosti vlaganj, za nadzorne 
organe pa celovit pregled stališč in 
strategij, ob upoštevanju zaupnosti teh 
informacij; vplivi preglednosti so lahko 
negativni, kot je čredno vedenje v primeru 
razkritja naložbenih strategij 
konkurenčnim vlagateljem, in pozitivni, 
vključno s preprečevanjem predvidevanj, 
da je stanje slabše, kot dejansko je;

2. navaja, da je namenska preglednost 
glavno orodje za obvladovanje tveganj: za 
splošno javnost je pomembna preglednost 
ciljev, za vlagatelje so pomembne 
podrobne informacije glede značilnosti, 
ocene in tveganosti vlaganj, za nadzorne 
organe pa celovit pregled stališč in 
strategij, ob upoštevanju zaupnosti teh 
informacij; preglednost je za vse 
udeležence zelo pomembna, ker 
udeležencem na trgu omogoča dostop do 
nujnih informacij za utemeljitev njihovih 
odločitev;

Or. de

Predlog spremembe 10
Ieke van den Burg

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. navaja, da je namenska preglednost 
glavno orodje za obvladovanje tveganj: za 

2. navaja, da je namenska preglednost 
glavno orodje za obvladovanje tveganj; 
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splošno javnost je pomembna preglednost 
ciljev, za vlagatelje so pomembne 
podrobne informacije glede značilnosti, 
ocene in tveganosti vlaganj, za nadzorne 
organe pa celovit pregled stališč in 
strategij, ob upoštevanju zaupnosti teh 
informacij; vplivi preglednosti so lahko 
negativni, kot je čredno vedenje v primeru 
razkritja naložbenih strategij konkurenčnim 
vlagateljem, in pozitivni, vključno s 
preprečevanjem predvidevanj, da je stanje 
slabše, kot dejansko je; 

poudarja potrebo po raznovrstnih
stopnjah preglednosti: za splošno javnost 
je pomembna preglednost ciljev, za 
vlagatelje so pomembne podrobne 
informacije glede značilnosti, ocene in 
tveganosti vlaganj, za nadzorne organe pa 
celovit pregled stališč in strategij, ob 
upoštevanju zaupnosti teh informacij; 
negativne vplive preglednosti, kot je 
čredno vedenje v primeru razkritja 
naložbenih strategij konkurenčnim 
vlagateljem, je treba preprečiti, pozitivne 
vplive, vključno s preprečevanjem 
predvidevanj, da je stanje slabše, kot 
dejansko je, pa spodbujati;

Or. en

Predlog spremembe 11
Sharon Bowles

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. upošteva izkušnjo Združenih držav, v 
katerih so konkurenti izrabili zakonodajo 
o svobodi obveščanja za pridobitev 
podrobnosti o naložbah sklada, 
namenjene vlagateljem, kar je ogrozilo 
vlagatelje in sklad;

Or. en

Predlog spremembe 12
Wolf Klinz

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da je standardizacija proizvodov, 3. meni, da je potrebno večje trgovanje s 
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s katerimi se trguje na prostem trgu (angl. 
over-the-counter (OTC)), sama po sebi 
protislovna: klirinški sistem v okviru trga 
OTC je teoretično privlačen, vendar bi 
povišal stroške, zato ga je treba izvajati na 
mednarodni podlagi, ker lahko sicer 
ogrozi konkurenčnost Evrope na 
svetovnem trgu;

proizvodi, s katerimi se trguje na prostem 
trgu (angl. over the-counter (OTC)), prek
rednih sistemov trgovanja, da se poveča 
vrednotenje po tržnih cenah; meni tudi, 
da je treba za zagotovitev enakih 
konkurenčnih pogojev na svetovni ravni 
vsak nov sistem uvesti na mednarodni 
podlagi;

Or. en

Predlog spremembe 13
Ieke van den Burg

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da je standardizacija proizvodov, s 
katerimi se trguje na prostem trgu (angl. 
over-the-counter (OTC)), sama po sebi 
protislovna: klirinški sistem v okviru trga 
OTC je teoretično privlačen, vendar bi 
povišal stroške, zato ga je treba izvajati na 
mednarodni podlagi, ker lahko sicer ogrozi
konkurenčnost Evrope na svetovnem trgu;

3. meni, da bi standardizacija proizvodov, s 
katerimi se trguje na prostem trgu (angl. 
over-the-counter (OTC)), pripomogla k 
preprečevanju sistemskih tveganj, medtem 
ko bi klirinški sistem v okviru trga OTC 
zagotovil preglednost in nadzor, ki ju 
nadzorniki potrebujejo za oceno teh 
tveganj; meni, da bi bil takšen sistem, 
uveden na mednarodni podlagi, 
primernejši, da se ne škoduje 
konkurenčnosti Evrope;

Or. en

Predlog spremembe 14
Sharon Bowles

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. kljub temu meni, da je treba na ravni 
EU in mednarodni ravni izvesti preiskavo 
mogočih ureditev glede poročanja ali 
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kliringa in zbiranja statističnih informacij 
za instrumente OTC;

Or. en

Predlog spremembe 15
Sharon Bowles

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. opozarja na izvajanje pogodbenih 
pogojev za omejevanje tveganja, ki bi
povzročilo pravno ureditev proizvodov ter 
nasprotovalo finančnim inovacijam in 
izbiri vlagateljev; 

Or. en

Predlog spremembe 16
Sharon Bowles

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. poudarja potrebo po odpravi 
razdrobljenosti v regulativnem okviru in s 
tem ovir za čezmejno distribucijo 
nadomestnih naložb z uvedbo evropskega 
sistema zasebnega plasiranja;

Or. en

Predlog spremembe 17
Sharon Bowles

Osnutek mnenja
Odstavek 3 d (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3d. poudarja, da sta vseindustrijsko 
spremljanje in poročanje pomembna za 
obravnavanje javnih vprašanj in za 
razumevanje gospodarskega učinka 
zasebnega kapitala ter da že obstaja 
zahteva v zvezi s tem, da se zasebne in 
javne družbe posvetujejo s svojimi 
zaposlenimi glede vprašanj, ki zadevajo 
njihove interese; poudarja, da ne sme 
nastati neravnovesje med poslovnimi 
razkritji, ki se zahtevajo od zasebnih družb 
iz portfelja lastniških instrumentov, in 
tistimi, ki se zahtevajo od drugih zasebnih 
družb;

Or. en

Predlog spremembe 18
Ieke van den Burg

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da se je pozornost javnosti 
zaradi odmevnih sodnih primerov in 
delovanja v okviru znanih podjetij
usmerila k skladom za zavarovanje vlaganj 
v tvegane naložbe in zasebnemu kapitalu; 
priznava, da se skladi za zavarovanje 
vlaganj v tvegane naložbe in zasebni 
kapital odzivajo na kritike s predlogi o 
samoregulaciji, ki vključujejo načelo 
„upoštevaj ali pojasni“; meni, da je treba 
zagotoviti dovolj časa za izvajanje teh 
kodeksov, njihovo razširjanje po svetu in 
analizo njihovih učinkov;

4. pozdravlja pozornost javnosti, ki se je
usmerila k skladom za zavarovanje vlaganj 
v tvegane naložbe in zasebnemu kapitalu; 
priznava, da se skladi za zavarovanje 
vlaganj v tvegane naložbe in zasebni 
kapital odzivajo na kritike s predlogi o 
samoregulaciji, ki vključujejo načelo 
„upoštevaj ali pojasni“; meni, da so ti 
kodeksi korak naprej, vendar niso dovolj, 
da bi v sektorju preprečili nepotrebna 
tveganja, ki verjetno negativno vplivajo na 
makrogospodarstva; poziva Komisijo, da 
pripravi ciljno usmerjeno zakonodajo;

Or. en
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Predlog spremembe 19
Alexander Radwan

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da se je pozornost javnosti 
zaradi odmevnih sodnih primerov in 
delovanja v okviru znanih podjetij usmerila 
k skladom za zavarovanje vlaganj v 
tvegane naložbe in zasebnemu kapitalu; 
priznava, da se skladi za zavarovanje 
vlaganj v tvegane naložbe in zasebni 
kapital odzivajo na kritike s predlogi o 
samoregulaciji, ki vključujejo načelo 
„upoštevaj ali pojasni“; meni, da je treba 
zagotoviti dovolj časa za izvajanje teh 
kodeksov, njihovo razširjanje po svetu in 
analizo njihovih učinkov;

4. ugotavlja, da se je pozornost javnosti 
zaradi odmevnih sodnih primerov in 
delovanja v okviru znanih podjetij usmerila 
k skladom za zavarovanje vlaganj v 
tvegane naložbe in zasebnemu kapitalu; 
priznava, da se skladi za zavarovanje 
vlaganj v tvegane naložbe in zasebni 
kapital odzivajo na kritike s predlogi o 
samoregulaciji, ki vključujejo načelo 
„upoštevaj ali pojasni“; meni, da je treba te 
kodekse, ki so samostojna dopolnitev 
zakonodaje, čim prej upoštevati in 
dokazati njihovo učinkovitost;

Or. de

Predlog spremembe 20
Wolf Klinz

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da se je pozornost javnosti 
zaradi odmevnih sodnih primerov in 
delovanja v okviru znanih podjetij usmerila 
k skladom za zavarovanje vlaganj v 
tvegane naložbe in zasebnemu kapitalu; 
priznava, da se skladi za zavarovanje
vlaganj v tvegane naložbe in zasebni 
kapital odzivajo na kritike s predlogi o 
samoregulaciji, ki vključujejo načelo 
„upoštevaj ali pojasni“; meni, da je treba 
zagotoviti dovolj časa za izvajanje teh 
kodeksov, njihovo razširjanje po svetu in
analizo njihovih učinkov;

4. ugotavlja, da se je pozornost javnosti 
zaradi odmevnih sodnih primerov in 
delovanja v okviru znanih podjetij usmerila 
k skladom za zavarovanje vlaganj v 
tvegane naložbe in zasebnemu kapitalu; 
priznava, da se skladi za zavarovanje 
vlaganj v tvegane naložbe in zasebni 
kapital odzivajo na kritike s predlogi o 
samoregulaciji, ki vključujejo načelo 
„upoštevaj ali pojasni“; meni, da se morajo 
ti kodeksi razširiti po svetu in da je treba 
zagotoviti dovolj časa za analizo njihovih 
učinkov;
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Or. en

Predlog spremembe 21
Sharon Bowles

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. je prepričan, da se lahko preskušene 
prostovoljne smernice razvijejo v 
formalnejše strukture z manjšim 
tveganjem nepredvidenih posledic; 
priznava, da uradni predpisi niso tako 
prilagodljivi in da se kodeksi ravnanja 
bolje prilagajajo inovativnim 
spremembam; predlaga, da se za 
Evropsko unijo uvede spletno mesto za 
kodekse ravnanja „vse na enem mestu“, 
ki naj se mednarodno predstavi; predlaga, 
da je treba v to spletno mesto vključiti 
register tistih, ki so v skladu s kodeksi 
ravnanja, njihova razkritja in obrazložitve 
neskladnosti; ugotavlja, da so lahko 
razlogi za neskladnost tudi orodje za 
učenje;

Or. en

Predlog spremembe 22
John Purvis, Kurt Joachim Lauk

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da prostovoljne smernice 
omogočajo boljše področje uporabe za 
obravnavanje raznovrstnih zapletenosti in 
okoliščin, vsaj dokler se ne preskusijo na 
terenu;
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Or. en

Predlog spremembe 23
Wolf Klinz

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. se zaveda, da je ustrezno in učinkovito 
spremljanje kodeksov ravnanja še vedno 
odprto vprašanje, ki ga je treba 
obravnavati;

Or. en

Predlog spremembe 24
Sharon Bowles

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. priznava, da ni enotnega javnega 
razkritja državnih premoženjskih skladov 
in pozdravlja pobudo Mednarodnega 
denarnega sklada, da se ustanovi delovna 
skupina za oblikovanje mednarodnega 
kodeksa ravnanja v zvezi z državnimi 
premoženjskimi skladi; je prepričan, da 
bo takšen kodeks ravnanja pripomogel k 
pojasnjevanju dejavnosti državnih 
premoženjskih skladov; poziva Komisijo k 
sodelovanju v tem procesu;

Or. en

Predlog spremembe 25
Sharon Bowles

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priznava, da za sklade za zavarovanje 
vlaganj v tvegane naložbe, ki ne uživajo 
ugodnejše davčne obravnave in so 
namenjeni zlasti domačim vlagateljem 
(„onshore“ skladi), upravljavce skladov za 
zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe in 
zasebna kapitalska podjetja veljata 
obstoječa zakonodaja, zlasti zakonodaja na 
področju zlorab trga, ter posredno 
zakonodaja prek nasprotnih strank in v 
primeru prodaje povezanih naložb v 
regulirane proizvode; ugotavlja, da za 
imetniške delnice veljajo običajne zahteve 
po razkritju;

5. priznava, da za sklade za zavarovanje 
vlaganj v tvegane naložbe, ki ne uživajo 
ugodnejše davčne obravnave in so 
namenjeni zlasti domačim vlagateljem 
(„onshore“ skladi), upravljavce skladov za 
zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe in 
zasebna kapitalska podjetja veljata 
obstoječa zakonodaja, zlasti zakonodaja na 
področju zlorab trga, ter posredno 
zakonodaja prek nasprotnih strank in v 
primeru prodaje povezanih naložb v 
regulirane proizvode; zlasti opozarja, da 
tudi banke, ki financirajo sklade za 
zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe in 
zasebni kapital, ureja zakonodaja 
Skupnosti med drugim v zvezi s kapitalsko 
ustreznostjo, navzkrižji interesov ter 
sistemi in nadzorom; ugotavlja tudi, da 
poslovni odnos bank z družbami s skladi 
za zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe 
in zasebnimi kapitalskimi družbami 
omogoča bankam precej vpliva, da 
zahtevajo in prejmejo od svojih strank 
toliko informacij, kot se jim zdi potrebno 
za izpolnjevanje svoje vloge; ugotavlja, da 
se je povezava med skladi za zavarovanje 
vlaganj v tvegane naložbe in njihovimi 
nasprotnimi skladi pokazala med 
prisilnim nespodbujanjem med nedavnim
finančnim neredom; ugotavlja, da za 
imetniške delnice veljajo običajne zahteve 
po razkritju; priznava, da imajo 
upravljavci naložb fiduciarno odgovornost 
do vlagateljev in morajo uveljavljati 
glasovalne pravice v interesu teh 
vlagateljev in ob upoštevanju mandata 
naložbe naložbenega nosilca ter da to 
lahko zahteva tako imenovani aktivizem, 
ki lahko koristi tudi družbi; ugotavlja, da 
morajo ustanove, ki izposojajo delnice, 
ustrezno upoštevati, ali se bodo delnice 
uporabile in kako, vključno z 
glasovanjem;

Or. en
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Predlog spremembe 26
Ieke van den Burg

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priznava, da za sklade za zavarovanje 
vlaganj v tvegane naložbe, ki ne uživajo 
ugodnejše davčne obravnave in so 
namenjeni zlasti domačim vlagateljem 
(„onshore“ skladi), upravljavce skladov za 
zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe in 
zasebna kapitalska podjetja veljata 
obstoječa zakonodaja, zlasti zakonodaja na 
področju zlorab trga, ter posredno 
zakonodaja prek nasprotnih strank in v 
primeru prodaje povezanih naložb v 
regulirane proizvode; ugotavlja, da za 
imetniške delnice veljajo običajne zahteve 
po razkritju;

5. priznava, da za sklade za zavarovanje 
vlaganj v tvegane naložbe, ki ne uživajo 
ugodnejše davčne obravnave in so 
namenjeni zlasti domačim vlagateljem 
(„onshore“ skladi), upravljavce skladov za 
zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe in 
zasebna kapitalska podjetja veljajo deli 
obstoječe zakonodaje, zlasti zakonodaja na 
področju zlorab trga, ter posredno 
zakonodaja prek nasprotnih strank in v 
primeru prodaje povezanih naložb v 
regulirane proizvode; ugotavlja, da za 
imetniške delnice veljajo običajne zahteve 
po razkritju;

Or. en

Predlog spremembe 27
Sharon Bowles

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da mora kakršna koli preiskava 
možnosti sistema identifikacije delničarjev 
po vsej EU vključevati analizo stroškov in 
koristi dodatnih zahtev za poročanje, da se 
prepreči poplava informacij;

Or. en
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Predlog spremembe 28
John Purvis, Kurt Joachim Lauk

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. zaradi zagotavljanja enakih 
konkurenčnih pogojev meni, da je 
neustrezno razlikovati med različnimi 
vlagatelji;

Or. en

Predlog spremembe 29
Wolf Klinz

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. vztraja, da lahko dodatne, zlasti pogoste 
zahteve za poročanje ustvarjajo pritisk za 
doseganje kratkoročnih dobičkov namesto 
dolgoročne stabilnosti.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 30
Sharon Bowles

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. vztraja, da lahko dodatne, zlasti pogoste 
zahteve za poročanje ustvarjajo pritisk za 
doseganje kratkoročnih dobičkov namesto 
dolgoročne stabilnosti.

6. v zvezi z zasebnim kapitalom ugotavlja, 
da lahko uvedba pogostejših zahtev za 
poročanje povzroči pritisk za doseganje 
kratkoročnih dobičkov; je v vseh pogledih 
prepričan, da je potrebna boljša povezava 
med plačili in dolgoročno uspešnostjo;
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Or. en

Predlog spremembe 31
Alexander Radwan

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. vztraja, da lahko dodatne, zlasti pogoste 
zahteve za poročanje ustvarjajo pritisk za 
doseganje kratkoročnih dobičkov namesto 
dolgoročne stabilnosti.

6. vztraja, da se morajo dodatne, zlasti 
pogoste zahteve za poročanje izvajati v 
sprejemljivem razmerju med stroški in 
koristmi, vendar trajna stabilnost 
upravičuje dodatno prizadevanje;

Or. de

Predlog spremembe 32
Ieke van den Burg

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. vztraja, da lahko dodatne, zlasti pogoste 
zahteve za poročanje ustvarjajo pritisk za 
doseganje kratkoročnih dobičkov namesto 
dolgoročne stabilnosti.

6. vztraja, da so lahko dodatne zahteve za 
poročanje nujne za razkritje informacij o 
strategijah družb s skladi za zavarovanje 
vlaganj v tvegane naložbe in zasebnih 
kapitalskih družb, ki so pomembne za 
dolgoročno stabilnost, ter od uprave za 
mednarodne računovodske standarde 
zahteva, da predloži ocene in predloge;

Or. en

Predlog spremembe 33
Sharon Bowles

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. pozdravlja predlog mednarodne 
organizacije komisij za vrednostne papirje 
o vrednotenju portfeljev skladov za 
zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe in 
se veseli njegovega obsežnega uvajanja; 
upošteva, da se vrednotenje nelikvidnih 
sredstev že izvaja;

Or. en

Predlog spremembe 34
Sharon Bowles

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. priznava, da skladi za zavarovanje 
vlaganj v tvegane naložbe in zasebni 
kapital niso vzrok sedanjega finančnega 
nereda; podpira mednarodno soglasje 
med Komisijo, državami članicami, 
Evropsko centralno banko, forumom za 
finančno stabilnost, mednarodno 
organizacijo komisij za vrednostne papirje 
in drugimi, da bo potrebnega več časa za 
razumevanje vseh vzrokov in učinkov 
sedanjega nereda na trgu drugorazrednih 
posojil ter da bi bil prenagljen
zakonodajni odziv napaka; vendar 
ugotavlja, da se je pokazalo pomanjkanje 
razumevanja zapletenih proizvodov in 
ocen ter da je treba čim prej oblikovati 
ukrepe za zagotovitev boljšega
razumevanja, preglednosti postopkov in 
beleženja različnih vrst tveganj, kot so 
likvidnost, zapletenost in kreditna 
sposobnost;

Or. en
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Predlog spremembe 35
Sharon Bowles

Osnutek mnenja
Odstavek 6 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6c. meni, da je v zvezi z novimi proizvodi 
pomembna inovativnost, ki se ne sme 
neutemeljeno ovirati; navaja, da so načela 
preudarne osebe, skrbnost nadzornikov in 
vlagateljev ter prepoznavnost tveganja 
pomembnejši od sistema registracije, ki bi 
se lahko napačno uporabil, kot so se 
bonitetne stopnje;

Or. en

Predlog spremembe 36
Sharon Bowles

Osnutek mnenja
Odstavek 6 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6d. ugotavlja, da so države članice 
sprejele ukrepe za boj proti odprodaji 
sredstev, vključno z obveznostmi 
direktorjev, ali bi to lahko naredile in da 
ni dokaza, da bi bil ukrep Skupnosti 
učinkovitejši;

Or. en

Predlog spremembe 37
Sharon Bowles

Osnutek mnenja
Odstavek 6 e (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6e. ne podpira oblikovanja samostojne 
zakonodaje, ciljno usmerjene v sklade za 
zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe in 
zasebni kapital, ampak je prepričan, da 
mora Komisija preučiti ustrezne 
prilagoditve veljavni zakonodaji; je 
prepričan, da morajo biti vse spremembe 
splošne in ne smejo omogočati
diskriminacije; odločno podpira boljšo 
pravno ureditev in je prepričan, da je 
usklajevanje potrebno le, če je dokazana 
neuspešnost trga;

Or. en

Predlog spremembe 38
John Purvis, Kurt Joachim Lauk

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. meni, da je umetno razlikovanje med 
kategorijami zasebnih vlagateljev in 
zasebnega kapitala nepraktično ter
negativno vpliva na spodbujanje naložb;

Or. en

Predlog spremembe 39
John Purvis, Kurt Joachim Lauk

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. priporoča, da se za sklade za 
zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe, ki 
si prizadevajo za naložbe malih 
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vlagateljev, zahteva, da se zavežejo 
določenemu sektorju in profilu 
formuliranega tveganja, ter da jih lahko 
prodaja le prodajno osebje, posebno
pooblaščeno glede na svoje tehnične 
kvalifikacije, sposobnost svetovanja in 
etiko pravičnosti;

Or. en

Predlog spremembe 40
Ieke van den Burg

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. ugotavlja, da je izposoja vrednostnih 
papirjev z namenom glasovanja za 
izposojene delnice slaba praksa; poudarja, 
da so dolgoročne možnosti delničarjev 
primernejše od kratkoročno izposojenih 
delnic; poziva Komisijo, da pripravi 
zakonodajo, ki bo od posrednikov 
zahtevala, da delničarjem omogočijo 
glasovanje in zagotovijo, da se njihova 
navodila za glasovanje izvajajo, ter da 
zagotovi razkritje politike glasovanja 
opredeljenih delničarjev;

Or. en
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