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Изменение 1
Sajjad Karim

Предложение за резолюция
Позоваване 1 a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

- като взе предвид Втора Директива 
на Съвета 77/91/ЕИО от 31 януари 
1977 година за съгласуване на 
гаранциите, които се изискват в 
държавите-членки за дружествата 
по смисъла на член 58, втора алинея 
от Договора, за защита на 
интересите както на съдружниците, 
така и на трети лица по отношение 
учредяването на акционерни 
дружества и поддържането и 
изменението на техния капитал, с 
оглед равностойността на тези 
гаранции1,

Or. en

Изменение 2
Sajjad Karim

Предложение за резолюция
Позоваване 3 a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

- като взе предвид Директива 
2000/31/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 8 юни 2000 година за 
някои правни аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия 
на вътрешния пазар 2 (Директива за 
електронната търговия),

                                               
1 OВ L 26, 31.01.1977 г., стp. 1.
2 OВ L 178, 17.7.2000 г., стр.1.
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Or. en

Изменение 3
Sajjad Karim

Предложение за резолюция
Позоваване 8 a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

- като взе предвид Директива 
2003/48/ЕО от 3 юни 2003 година 
относно данъчното облагане на 
доходи от спестявания под формата 
на лихвени плащания1,

Or. en

Изменение 4
Sajjad Karim

Предложение за резолюция
Позоваване 13 a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

- като взе предвид Директива 
2005/1/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 9 март 2005 г. за 
изменение на Директиви 73/239/ЕИО, 
85/611/ЕИО, 91/675/ЕИО, 92/49/ЕИО и 
93/6/ЕИО на Съвета и Директиви 
94/19/ЕО, 98/78/ЕО, 2000/12/ЕО, 
2001/34/ЕО, 2002/83/ЕО и 2002/87/ЕО с 
цел въвеждане на нова организационна 
структура на комитетите за 
финансови услуги2,

Or. en

                                               
1 OВ L 157, 26.06.2003 г., стp. 38.
2 OВ L 79, 24.03.2005 г., стp. 9.
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Изменение 5
Sajjad Karim

Предложение за резолюция
Позоваване 16 a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

- като взе предвид Директива 
2006/73/ЕО на Комисията от 10 
август 2006 г. за прилагане на 
Директива 2004/39/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение 
на организационните изисквания и 
условията за извършване на дейност 
от инвестиционните посредници и за 
даването на определения за целите на 
посочената директива1 (Директива за 
прилагане на ПФИ),

Or. en

Изменение 6
Sajjad Karim

Предложение за резолюция
Позоваване 16 б (ново)

Предложение за резолюция Изменение

- като взе предвид Директива 
2007/16/ЕО на Комисията за 
изпълнение на Директива 85/611/EИО 
на Съвета относно координирането 
на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби 
относно предприятията за 
колективно инвестиране в 
прехвърлими ценни книжа (ПКИПКЦ) 
във връзка с изясняването на някои 
определения2

Or. en

                                               
1 OВ L 241, 02.09.06, стp. 26.
2 OВ L 79, 20.03.07, стp. 11.
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Изменение 7
Sajjad Karim

Предложение за резолюция
Позоваване 18 a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

- като взе предвид Проучване относно 
хедж-фондовете: прозрачност и 
конфликт на интереси, поръчано от 
Комисията по икономически и 
парични въпроси1,

Or. en

Изменение 8
Sajjad Karim

Предложение за резолюция
Съображение A

Предложение за резолюция Изменение

A. като има предвид, че е прието, че 
алтернативните инвестиционни 
инструменти, като например хедж-
фондовете и инвестиционните фондове 
с частен капитал, могат да предложат 
нови ползи от диверсификация на 
лицата, управляващи активи, да 
повишат ликвидността на пазара и 
перспективите за висока възвръщаемост 
за инвеститорите, както и да подобрят 
ефективността на пазара;

като има предвид, че е прието, че 
алтернативните инвестиционни 
инструменти, като например хедж-
фондовете и инвестиционните фондове 
с частен капитал, могат да предложат 
нови ползи от диверсификация на 
лицата, управляващи активи, да 
повишат ликвидността на пазара и 
перспективите за висока възвръщаемост 
за инвеститорите, да допринесат за 
процеса на определяне на цените, за 
диверсификация на риска и финансова 
интеграция, както и да подобрят 
ефективността на пазара;

Or. en

                                               
1 IP/A/ECON/IC/2007-24.
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Изменение 9
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Предложение за резолюция
Съображение A

Предложение за резолюция Изменение

A. като има предвид, че е прието, че 
алтернативните инвестиционни 
инструменти, като например хедж-
фондовете и инвестиционните фондове 
с частен капитал, могат да предложат 
нови ползи от диверсификация на 
лицата, управляващи активи, да 
повишат ликвидността на пазара и 
перспективите за висока възвръщаемост 
за инвеститорите, както и да подобрят 
ефективността на пазара;

А. като има предвид, че е прието, че 
алтернативните инвестиционни 
инструменти, като например хедж-
фондовете и инвестиционните фондове 
с частен капитал, могат да предложат 
нови ползи от диверсификация на 
лицата, управляващи активи, да 
повишат ликвидността на пазара и 
перспективите за висока възвръщаемост 
за инвеститорите, както и да подобрят 
ефективността на пазара; като има 
предвид също така, че е признато, че 
те се възползват до голяма степен от 
асиметрията на информацията 
относно финансовите пазари, и че 
общо дейностите на хедж-фондовете 
и инвестиционните фондове с частен 
капитал могат да създадат системни 
рискове и ограничения за реалната 
икономика и международната 
финансова стабилност;

Or. en

Изменение 10
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Предложение за резолюция
Позоваване Б

Предложение за резолюция Изменение

Б. като има предвид, че 
установените в ЕС хедж-фондове и 
инвестиционни фондове с частен 
капитал се нуждаят от среда, в която се 
зачитат техните новаторски стратегии, 
за да им се даде възможност да запазят 

Б. като има предвид, че 
установените в ЕС хедж-фондове и 
инвестиционни фондове с частен 
капитал се нуждаят от регулирана 
среда, в която се зачитат техните 
новаторски стратегии, за да им се даде 
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своята конкурентноспособност на 
международно равнище, като 
същевременно се смекчават 
последиците от евентуално 
неблагоприятна динамика на пазара;

възможност да запазят своята 
конкурентноспособност на 
международно равнище, като 
същевременно се смекчават 
последиците от евентуално 
неблагоприятна динамика на пазара;

Or. en

Изменение 11
Sharon Bowles

Предложение за резолюция
Съображение Б

Предложение за резолюция Изменение

Б. като има предвид, че 
установените в ЕС хедж-фондове и 
инвестиционни фондове с частен 
капитал се нуждаят от среда, в която се 
зачитат техните новаторски стратегии, 
за да им се даде възможност да запазят 
своята конкурентноспособност на 
международно равнище, като 
същевременно се смекчават 
последиците от евентуално 
неблагоприятна динамика на пазара;

Б. като има предвид, че 
установените в ЕС хедж-фондове и 
инвестиционни фондове с частен 
капитал се нуждаят от среда, в която се 
зачитат техните новаторски стратегии, 
за да им се даде възможност да запазят 
своята конкурентноспособност на 
международно равнище, като 
същевременно се смекчават 
последиците от евентуално 
неблагоприятна динамика на пазара, 
изразява загриженост, че 
специфичното законодателство не би 
било гъвкаво и би ограничило 
новаторството;

Or. en

Изменение 12
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Предложение за резолюция
Съображение Б a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Ба. като има предвид, че хедж-
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фондовете и инвестиционните 
фондове с частен капитал, на които 
управляващото дружество е със 
седалище в ЕС, трябва да спазват 
действащото и бъдещото 
законодателство на Общността; 
като има предвид, че субекти със 
седалище извън ЕС също трябва да 
спазват това законодателство в 
рамките на определена дейност,

Or. en

Изменение 13
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Предложение за резолюция
Съображение В

Предложение за резолюция Изменение

В. като има предвид, че в някои 
държави-членки хедж-фондовете и 
инвестиционните фондове с частен 
капитал подлежат на национални 
регулаторни режими; като има предвид, 
че различаващите се национални 
правила пораждат риск от 
регулаторната фрагментация на 
вътрешния пазар, което може да доведе 
до възпрепятстване на трансграничното 
развитие на тази стопанска дейност в 
Европа;

В. като има предвид, че в някои 
държави-членки хедж-фондовете и 
инвестиционните фондове с частен 
капитал подлежат на национални 
регулаторни режими; като има предвид, 
че различаващите се национални 
правила пораждат риск от 
регулаторната фрагментация и 
арбитраж на вътрешния пазар, което 
може да доведе до възпрепятстване на 
трансграничното развитие на тази 
стопанска дейност в Европа, и също 
така, което е още по-важното, могат 
да причинят надпревара към дъното, 
водеща до отслабване на 
регулаторния и надзорен режим, 
необходим за предотвратяване на 
отрицателни въздействия върху 
дружествата, служителите и 
реалната икономика;

Or. en
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Изменение 14
Sharon Bowles

Предложение за резолюция
Съображение В

Предложение за резолюция Изменение

В. като има предвид, че в някои 
държави-членки хедж-фондовете и 
инвестиционните фондове с частен 
капитал подлежат на национални 
регулаторни режими; като има предвид, 
че различаващите се национални 
правила пораждат риск от 
регулаторната фрагментация на 
вътрешния пазар, което може да доведе 
до възпрепятстване на трансграничното 
развитие на тази стопанска дейност в 
Европа;

В. като има предвид, че в някои 
държави-членки хедж-фондовете и 
инвестиционните фондове с частен 
капитал подлежат на национални 
регулаторни режими и на различно 
прилагане на действащите директиви 
на ЕС; като има предвид, че 
различаващите се национални правила 
пораждат риск от регулаторната 
фрагментация на вътрешния пазар, 
което може да доведе до 
възпрепятстване на трансграничното 
развитие на тази стопанска дейност в 
Европа;

Or. en

Изменение 15
Sharon Bowles

Предложение за резолюция
Съображение Г

Предложение за резолюция Изменение

Г. като има предвид, че изглежда
директивите са подходящ правен 
инструмент, посредством който да се 
подходи към въпросите, свързани с 
хедж-фондовете и с инвестиционните 
фондове с частен капитал;

Г. като има предвид, че 
директивите вече са използвани като 
правен инструмент, посредством който 
да се подходи към въпросите, свързани 
с прозрачността, отчитането и 
манипулирането на пазара, и следва 
да се преразгледат заедно, що се 
отнася до въздействието им върху 
хедж-фондовете и с инвестиционните 
фондове с частен капитал;

Or. en
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Изменение 16
Wolf Klinz

Предложение за резолюция
Съображение Г

Предложение за резолюция Изменение

Г. като има предвид, че изглежда 
директивите са подходящ правен 
инструмент, посредством който да 
се подходи към въпросите, свързани с 
хедж-фондовете и с 
инвестиционните фондове с частен 
капитал;

заличава се

Or. en

Изменение 17
Kurt Joachim Lauk

Предложение за резолюция
Съображение Г

Предложение за резолюция Изменение

Г. като има предвид, че изглежда 
директивите са подходящ правен 
инструмент, посредством който да 
се подходи към въпросите, свързани с
хедж-фондовете и с инвестиционните 
фондове с частен капитал;

Г. като има предвид, че евентуална 
директива относно прозрачността на 
хедж-фондове и инвестиционните 
фондове с частен капитал в рамките 
на по-доброто законотворчество 
следва да бъде предшествана от 
анализ и оценка на вече действащото 
законодателство в държавите членки 
относно хедж-фондовете и  
инвестиционните фондове с частен 
капитал и като има предвид, че това 
законодателство следва да бъде 
отправната точка за хармонизация,

Or. de
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Изменение 18
Wolf Klinz

Предложение за резолюция
Съображение Г a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Га. като има предвид, че индустриите 
на хедж-фондовете и 
инвестиционните фондове с частен 
капитал биха могли да излязат с 
конкретни предложения по 
въпросите на прозрачността, а 
където такива инициатини са вече 
налице, те следва да се прилагат по 
съответен начин; като има предвид, 
че само ако това не е успешно, следва 
законодателните мерки да се считат 
за подходящ инструмент,

Or. en

Изменение 19
Kurt Joachim Lauk

Предложение за резолюция
Съображение Д

Предложение за резолюция Изменение

Д.като има предвид, че е прието, че един 
от основните въпроси е необходимостта 
от прозрачност; като има предвид, че 
прозрачността има няколко аспекта, 
като прозрачност на хедж-фондовете по 
отношение на дружествата, чиито 
акции придобиват или притежават, 
както и по отношение на основните
брокери, институционалните 
инвеститори, като например пенсионни 
фондове или банки, инвеститорите на 
дребно, деловите партньори, 
регулаторните органи и органите на 
властта; като има предвид, че основно
липсата на прозрачност е в 

Д.като има предвид, че е прието, че един 
от основните въпроси е необходимостта 
от прозрачност; като има предвид, че 
прозрачността има няколко аспекта, 
като прозрачност на хедж-фондовете по 
отношение на техните основни
брокери, институционалните 
инвеститори, като например пенсионни 
фондове или банки, инвеститорите на 
дребно и деловите партньори; като има 
предвид, че оплакването на някои 
страни, че е налице липса на 
прозрачност е в отношенията между 
хедж-фонда и дружествата, чиито акции 
той придобива или притежава, не е 
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отношенията между хедж-фонда и 
дружествата, чиито акции той 
придобива или притежава;

обосновано;

Or. en

Изменение 20
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Предложение за резолюция
Съображение Д

Предложение за резолюция Изменение

Д.като има предвид, че е прието, че 
един от основните въпроси е
необходимостта от прозрачност; 
като има предвид, че прозрачността има 
няколко аспекта, като прозрачност на 
хедж-фондовете по отношение на 
дружествата, чиито акции придобиват 
или притежават, както и по отношение 
на основните брокери, 
институционалните инвеститори, като 
например пенсионни фондове или 
банки, инвеститорите на дребно, 
деловите партньори, регулаторните 
органи и органите на властта; като има 
предвид, че основно липсата на 
прозрачност е в отношенията между 
хедж-фонда и дружествата, чиито акции 
той придобива или притежава;

Д.като има предвид, че настоящата 
финансова криза е изтъкнала липса на 
прозрачност, и че необходимостта
от повишаване на прозрачността на 
различни равнища е призната;  като 
има предвид, че прозрачността има 
няколко аспекта, като прозрачност на 
хедж-фондовете и инвестиционните 
фондове с частен капитал по 
отношение на дружествата, чиито акции 
придобиват или притежават, както и по 
отношение на основните брокери, 
институционалните инвеститори, като 
например пенсионни фондове или 
банки, инвеститорите на дребно, 
деловите партньори, регулаторните 
органи и органите на властта; като има 
предвид, че основно липсата на 
прозрачност е в отношенията между 
хедж-фонда или инвестиционния фонд 
с частен капитал и дружествата, чиито 
акции те придобиват или 
притежават;

Or. en
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Изменение 21
Sharon Bowles

Предложение за резолюция
Съображение Д

Предложение за резолюция Изменение

Д.като има предвид, че е прието, че един 
от основните въпроси е 
необходимостта от прозрачност; 
като има предвид, че прозрачността има 
няколко аспекта, като прозрачност на 
хедж-фондовете по отношение на
дружествата, чиито акции 
придобиват или притежават, както 
и по отношение на основните брокери, 
институционалните инвеститори, като 
например пенсионни фондове или 
банки, инвеститорите на дребно,
деловите партньори, регулаторните 
органи и органите на властта; като има 
предвид, че основно липсата на 
прозрачност е в отношенията между 
хедж-фонда и дружествата, чиито акции 
той придобива или притежава;

Д.като има предвид, че е прието, че един 
от основните въпроси е анализът на 
прозрачността и нейното засилване; 
като има предвид, че прозрачността има 
няколко аспекта, като прозрачност на 
хедж-фондовете по отношение на 
основните брокери, институционалните 
инвеститори, като например пенсионни 
фондове или банки, деловите партньори, 
регулаторните органи и органите на 
властта;; като има предвид, че има 
оплаквания от някои страни за липса
на прозрачност между хедж-фонда и 
дружествата, чиито акции той 
придобива или притежава;

Or. en

Изменение 22
Piia-Noora Kauppi

Предложение за резолюция
Съображение Д a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Да. като има предвид, че 
непоследователното прилагане на 
Директивата за прозрачността е 
довело до несъответстващи равнища 
на прозрачност в ЕС и до високи 
разходи за инвеститорите,

Or. en
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Изменение 23
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Предложение за резолюция
Съображение Д a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Да. като има предвид, че 
прозрачността е съществено условие 
за доверие от страна на 
инвеститорите и разбиране на 
комплексните финансови продукти, 
като по този начин допринася за 
оптималното функциониране и 
стабилността на финансовите 
пазари,

Or. en

Изменение 24
Sharon Bowles

Предложение за резолюция
Съображение Е

Предложение за резолюция Изменение

Е.като има предвид, че основната 
причина за съществуващата криза 
при ипотечните кредити не е 
липсата на нормативна уредба по 
отношение на инвеститорите, а 
неуспехът на агенциите за кредитен 
рейтинг; като има предвид, че поради 
това към агенциите за кредитен 
рейтинг следва по принцип да се 
въведе спазването на същите правила, 
като правилата, които се прилагат 
към одиторите,

заличава се

Or. en
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Изменение 25
Sharon Bowles

Предложение за резолюция
Съображение Е

Предложение за резолюция Изменение

Е.като има предвид, че основната 
причина за съществуващата криза при 
ипотечните кредити не е липсата на 
нормативна уредба по отношение на 
инвеститорите, а неуспехът на 
агенциите за кредитен рейтинг; като 
има предвид, че поради това към 
агенциите за кредитен рейтинг 
следва по принцип да се въведе 
спазването на същите правила, като 
правилата, които се прилагат към 
одиторите,

Е.като има предвид, че основната 
причина за съществуващата криза при 
ипотечните кредити не е липсата на 
нормативна уредба по отношение на 
инвеститорите, нито може да се 
приписва на един-единствен сектор; 
сред разнообразните грешки се 
наблюдава, че секюритизацията и 
процесът на присъждане на кредитен 
рейтинг от агенциите в контекста 
на комплексно структурираните 
продукти доведоха до надценяване на 
тези продукти спрямо основните 
активи,

Or. en

Изменение 26
Wolf Klinz

Предложение за резолюция
Съображение Е

Предложение за резолюция Изменение

Е.като има предвид, че основната 
причина за съществуващата криза 
при ипотечните кредити не е 
липсата на нормативна уредба по 
отношение на инвеститорите, а 
неуспехът на агенциите за кредитен 
рейтинг; като има предвид, че поради 
това към агенциите за кредитен 
рейтинг следва по принцип да се 
въведе спазването на същите правила, 
като правилата, които се прилагат 
към одиторите,

Е. като има предвид, че причините за 
съществуващите сътресения на 
финансовите пазари са разнородни и 
включват:
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- небрежност в практиките за 
кредитиране на пазара на жилища в 
САЩ,
- бързи иновации на комплексно 
структурирани продукти,
- модела на превръщането на банките 
от кредитори в дистрибутори и 
дългата посредническа верига,
- алчността на инвеститорите за 
непрекъснато увеличаваща се 
възвръщаемост и недалновидната 
структура на стимулите по 
отношение на възнагражденията, 
както и
- конфликта на интереси между 
агенциите за кредитен рейтинг и 
погрешната представа за значението 
на рейтингите,

Or. en

Изменение 27
Sajjad Karim

Предложение за резолюция
Съображение Е

Предложение за резолюция Изменение

Е.като има предвид, че основната 
причина за съществуващата криза 
при ипотечните кредити не е 
липсата на нормативна уредба по 
отношение на инвеститорите, а 
неуспехът на агенциите за кредитен 
рейтинг; като има предвид, че поради 
това към агенциите за кредитен 
рейтинг следва по принцип да се 
въведе спазването на същите правила, 
като правилата, които се прилагат 
към одиторите,

Е. като има предвид, че е налице 
международен консенсус, изразен от 
Комисията, държавите-членки, 
Европейската централна банка, 
Форума за финансова стабилност, 
Международната организация на 
комисиите по ценни книжа и други, че 
е необходимо време, за да се разберат 
истинските причини и следствия на 
кризата с ипотечните кредити; като 
има предвид, че нито хедж-
фондовете, нито инвестиционните 
фондове с частен капитал са считани 
за причина за  
текущите финансови сътресения,
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Or. en

Изменение 28
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Предложение за резолюция
Съображение Е

Предложение за резолюция Изменение

Е.като има предвид, че основната 
причина за съществуващата криза при 
ипотечните кредити не е липсата на 
нормативна уредба по отношение на
инвеститорите, а неуспехът на 
агенциите за кредитен рейтинг; като има 
предвид, че поради това към агенциите 
за кредитен рейтинг следва по принцип 
да се въведе спазването на същите 
правила, като правилата, които се 
прилагат към одиторите,

Е.като има предвид, че основната 
причина за съществуващата криза при 
ипотечните кредити се състои от 
няколко елемента, като например
липсата на нормативна уредба по 
отношение на американските 
инвестиционни банки, прекаленото 
използване на модела на 
превръщането на банките от 
кредитори в дистрибутори и процеса 
на секюритизация, неспазването на 
процеса на добросъвестна проверка, 
неадекватната преценка на 
рисковете, както и неуспеха на 
агенциите за кредитен рейтинг; като има 
предвид, че поради това към агенциите 
за кредитен рейтинг следва по принцип 
да се въведе спазването на същите 
правила, като правилата, които се 
прилагат към одиторите,

Or. en

Изменение 29
Kurt Joachim Lauk

Предложение за резолюция
Съображение Е

Предложение за резолюция Изменение

Е.като има предвид, че основната 
причина за съществуващата криза 
при ипотечните кредити не е 
липсата на нормативна уредба по 

заличава се
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отношение на инвеститорите, а 
неуспехът на агенциите за кредитен 
рейтинг; като има предвид, че поради 
това към агенциите за кредитен 
рейтинг следва по принцип да се 
въведе спазването на същите правила, 
като правилата, които се прилагат 
към одиторите,

Or. en

Изменение 30
Sharon Bowles

Предложение за резолюция
Съображение Ж

Предложение за резолюция Изменение

Ж.като има предвид, че 
законодателството на Общността 
предвижда механизми като 
комитологията или процедурите 
Lamfalussy, които позволяват гъвкавост 
при реагиране на променящата се 
стопанска среда посредством 
изпълнителни мерки;  като има предвид, 
че в това отношение се постига 
напредък посредством инструмента на 
делегираните актове съгласно новия 
Договор;

Ж.като има предвид, че 
законодателството на Общността 
предвижда механизми като 
комитологията или процедурите 
Lamfalussy, които позволяват гъвкавост 
при реагиране на променящата се 
стопанска среда посредством 
изпълнителни мерки;  като има предвид, 
че в това отношение се постига 
напредък посредством инструмента на 
делегираните актове съгласно новия 
Договор; като има предвид, че все пак 
би било погрешно да се пренебрегват 
вредата и правната несигурност, 
които може да се породят чрез 
въвеждане на прибързани, неизпитани 
законодателни мерки по простата 
причина, че могат да се внесат по-
лесно бъдещи изменения,

Or. en
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Изменение 31
Sharon Bowles

Предложение за резолюция
Съображение З

Предложение за резолюция Изменение

З.като има предвид, че многобройни 
различни предприемачески 
инициативи са създали свои собствени
кодекси с най-добри практики, които 
могат да служат като модел за 
законодателството на ЕС; като има 
предвид, че в допълнение към 
спазването на законодателството на ЕС, 
дружествата и стопанските сдружения 
следва да бъдат насърчавани да 
създават свои собствени кодекси с 
най-добри практики,

З.като има предвид, че организации 
като Международната организация 
на комисиите по ценни книжа, 
Международният валутен фонд, 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие и органи 
на промишлеността, включително 
органите по хедж-фондовете и 
инвестиционните фондове с частен 
капитал вече са създали принципи и 
кодекси с най-добри практики, които 
имат нужда от изпитване и 
наблюдение; като има предвид, че в 
допълнение към спазването на 
законодателството на ЕС, дружествата и 
стопанските сдружения следва да бъдат 
насърчавани да приемат тези кодекси 
на принципа на даване на обяснения в 
случай на несъгласие, както и да се 
предоставя публичен достъп до 
подробна информация за спазването и 
обясненията,

Or. en

Изменение 32
Sajjad Karim

Предложение за резолюция
Съображение З

Предложение за резолюция Изменение

З.като има предвид, че многобройни 
различни предприемачески инициативи 
са създали свои собствени кодекси с 
най-добри практики, които могат да 
служат като модел за

З.като има предвид, че многобройни 
различни предприемачески инициативи 
са създали свои собствени кодекси с 
най-добри практики, които допълват 
официалното законодателство на ЕС 
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законодателството на ЕС; като има 
предвид, че в допълнение към 
спазването на законодателството на ЕС, 
дружествата и стопанските сдружения 
следва да бъдат насърчавани да създават 
свои собствени кодекси с най-добри 
практики,

в области, които е трудно или 
нежелателно да се третират по по-
формализиран начин; като има 
предвид, че в допълнение към 
спазването на законодателството на ЕС, 
дружествата и стопанските сдружения 
следва да бъдат насърчавани да създават 
свои собствени кодекси с най-добри 
практики,

Or. en

Изменение 33
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Предложение за резолюция
Съображение З

Предложение за резолюция Изменение

З.като има предвид, че многобройни 
различни предприемачески инициативи 
са създали свои собствени кодекси с 
най-добри практики, които могат да 
служат като модел за законодателството 
на ЕС; като има предвид, че в 
допълнение към спазването на 
законодателството на ЕС, дружествата и 
стопанските сдружения следва да бъдат 
насърчавани да създават свои собствени 
кодекси с най-добри практики,

З.като има предвид, че многобройни 
различни предприемачески инициативи 
са създали свои собствени кодекси с 
най-добри практики, които могат да 
служат като модел за законодателството 
на ЕС; като има предвид, че в 
допълнение към спазването на 
законодателството на ЕС, дружествата и 
стопанските сдружения следва да бъдат 
насърчавани да създават свои собствени 
кодекси с най-добри практики; като 
има предвид, че тези кодекси следва да 
се допълват с принципа на даване на 
обяснения в случай на несъгласие и 
следва да бъдат подходящо оценявани 
по прозрачен начин,

Or. en

Изменение 34
Kurt Joachim Lauk

Предложение за резолюция
Съображение З
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Предложение за резолюция Изменение

З.като има предвид, че многобройни 
различни предприемачески 
инициативи са създали свои собствени 
кодекси с най-добри практики, които 
могат да служат като модел за 
законодателството на ЕС; като има 
предвид, че в допълнение към 
спазването на законодателството на 
ЕС, дружествата и стопанските 
сдружения следва да бъдат
насърчавани да създават свои 
собствени кодекси с най-добри 
практики,

З.като има предвид, че хедж-фондове и 
инвестиционни фондове с частен 
капитал са създали свои собствени 
кодекси с най-добри практики, които 
следва да получат възможност да 
докажат своята стойност,

Or. en

Изменение 35
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Предложение за резолюция
Съображение И

Предложение за резолюция Изменение

И.като има предвид, че изглежда няма 
необходимост от свързано с 
продукцията законодателство,

И.като има предвид, че свързаното с 
продукцията законодателство не 
изглежда подходящият начин за 
регулиране за този новаторски 
сектор,

Or. en

Изменение 36
Kurt Joachim Lauk

Предложение за резолюция
Съображение И

Предложение за резолюция Изменение

И. като има предвид, че изглежда няма И. като има предвид, че вероятно няма 
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необходимост от свързано с 
продукцията законодателство;

необходимост от свързано с 
продукцията законодателство;

Or. de

Изменение 37
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Предложение за резолюция
Съображение И a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Иа. като има предвид, че даването в 
заем на ценни книжа с цел гласуване с 
взети назаем книжа е лоша практика 
и акционерите с дългосрочна 
перспектива са за предпочитане пред 
акционерите с краткосрочна 
ориентация, 

Or. en

Изменение 38Sharon Bowles

Предложение за резолюция
Съображение И a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Иа. като има предвид, в интерес на 
по-доброто регулиране, че 
законодателството трябва да се 
използва само ако има признаци на 
срив на пазара и то не бива да 
дискриминира едни инвестиционни 
дейности за сметка на други,

Or. en

Изменение 39
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Предложение за резолюция
Съображение И б (ново)
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Предложение за резолюция Изменение

Иб. като има предвид, че в 
настоящата структура на 
корпоративното управление се 
наблюдава дисбаланс между 
собственост, контрол, прозрачност, 
надзор, отчетност и информация; 
като има предвид, че хедж-фондовете
и инвестиционните фондове с частен 
капитал е възможно да влияят 
отрицателно върху прозрачността на 
оперативното управление на 
дружествата,

Or. en

Изменение 40
Wolf Klinz

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. отправя искане към Комисията да 
му представи съгласно член 44, член 
47, параграф 2 и член 95 от Договора 
за ЕО законодателно предложение 
или предложения относно 
прозрачността на хедж-фондовете и 
инвестиционните фондове с частен 
капитал; призовава  
предложението(ята) да бъде(ат) 
изготвено(и) в съответствие с 
междуинституционалните  
разисквания и съгласно приложените 
подробни препоръки;

заличава се

Or. en
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Изменение 41
Sharon Bowles

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. отправя искане към Комисията да му 
представи съгласно член 44, член 47, 
параграф 2 и член 95 от Договора за 
ЕО законодателно предложение или 
предложения относно прозрачността 
на хедж-фондовете и инвестиционните 
фондове с частен капитал; призовава  
предложението(ята) да бъде(ат) 
изготвено(и) в съответствие с 
междуинституционалните  
разисквания и съгласно приложените 
подробни препоръки;

1. отправя искане към Комисията да му 
представи, при прегледа на Директива 
2004/109/ЕО  относно хармонизиране 
на изискванията за прозрачност, 
също и оценка на функционирането 
на директивата по отношение на
инвеститорите на хедж-фондовете и 
инвестиционните фондове с частен 
капитал, включително съответни 
сравнения с прилагането й към други 
инвеститори;

Or. en

Изменение 42
Kurt Joachim Lauk

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. отправя искане към Комисията да му 
представи съгласно член 44, член 47, 
параграф 2 и член 95 от Договора за 
ЕО законодателно предложение или 
предложения относно прозрачността 
на хедж-фондовете и 
инвестиционните фондове с частен 
капитал; призовава  
предложението(ята) да бъде(ат)
изготвено(и) в съответствие с 
междуинституционалните  разисквания 
и съгласно приложените подробни 
препоръки;

1. отправя искане към Комисията 
първоначално да се погрижи за 
спазване на действащото в 
държавите-членки законодателство, 
след което, по целесъобразност, да му 
представи законодателно предложение 
относно хармонизирането на 
действащото законодателство по 
отношение на хедж-фондовете и 
инвестициите на частен капитал; 
призовава  предложението да бъде 
изготвено в съответствие с 
междуинституционалните разисквания 
и приложените подробни препоръки;
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Or. de

Изменение 43
Wolf Klinz

Предложение за резолюция
Параграф 1 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

1a. изисква от отраслите на хедж-
фондовете и инвестиционните 
фондове с частен капитал да решат 
проблемите на прозрачността чрез 
конкретни предложения, а когато 
такива вече са налице, да ги прилагат 
по съответния ред и да информират 
Парламента и Комисията редовно 
относно напредъка си по тези 
инициативи;  счита, че ако в близко 
бъдеще отрасълът не осъществи 
реален напредък, правилният начин за 
преодоляване на тревогите относно 
прозрачността би могъл да бъде 
законодателно предложение относно 
прозрачността на хедж-фондовете и 
инвестиционните фондове с частен 
капитал;

Or. en

Изменение 44
Piia-Noora Kauppi

Предложение за резолюция
Параграф 1 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

1a. oбръща внимание на 
необходимостта от преодоляване на 
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пречките пред трансграничното 
разпространение  на алтернативни 
инвестиции чрез създаване на 
Европейски режим на частни 
капиталовложения за 
институционални инвеститори;

Or. en

Изменение 45
Sharon Bowles

Предложение за резолюция
Параграф 1 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

1a. предлага да се създаде единен за 
Европейския съюз интернет сайт за 
кодекси за поведение, който да бъде 
популяризиран в международен 
мащаб;  предлага този интернет 
сайт да включва регистър на онези 
пазарни субекти, които спазват 
кодексите за поведение, разкритата 
от тях информация и обяснения за 
неспазване; отбелязва, че причините 
за неспазване  могат да бъдат също 
средство за получаване на познания;

Or. en

Изменение 46
Wolf Klinz

Предложение за резолюция
Параграф 1 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

1б. настоятелно призовава 
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Комисията да създаде Европейски 
режим на частни капиталовложения, 
за да се премахнат пречките пред 
трансграничното разпространение на 
алтернативни инвестиции;

Or. en

Изменение 47
Wolf Klinz

Предложение за резолюция
Приложение

Предложение за резолюция Изменение

Приложение към предложението за 
резолюция:

Подробни препоръки по 
съдържанието на исканите 
предложения

заличава се

Европейският парламент отправя 
искане към Комисията да предложи 
директива или директиви за 
гарантиране на общ стандарт по 
отношение на прозрачността, както 
и за разрешаване на посочените по-
долу въпроси във връзка с хедж-
фондовете и инвестиционните 
фондове с частен капитал  въз основа 
на това, че при необходимост в 
директивата(ите) следва да се 
предостави достатъчна гъвкавост на 
държавите-членки при 
транспонирането на правилата на 
ЕС в тяхното съществуващо 
дружествено право.
По отношение на хедж-фондовете и 
инвестиционните фондове с частен 
капитал
Европейският парламент отправя 
искане към Комисията да представи 
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подходящи законодателни 
предложения посредством преглед на 
съществуващите достижения на 
правото на Общността, които 
касаят различните видове 
инвеститори и контрагенти, както и 
да адаптира или да изготви правила, 
които предвиждат пълното 
разкриване и навременното 
съобщаване на съответната 
съществена информация, за да се 
улесни постигането на високо 
качество при процеса за вземане на 
решения и прозрачна комуникация 
между инвеститорите и 
ръководствата на дружествата;
Новото законодателство следва да 
изисква от акционерите да 
нотифицират издателите относно 
дяла на притежаваните от тях права 
на глас в резултат от придобиване 
или освобождаване на акции, когато 
този дял достигне, превиши или падне 
под конкретни прагови стойности, 
които започват от 3% вместо от 5%, 
както е предвидено в Директива 
2004/109/ЕО; то следва също така да 
въведе задължение за хедж-фондовете 
и инвестиционните фондове с частен 
капитал да  разкриват информация и 
да дават обяснения – по отношение 
на дружествата, чиито акции 
придобиват или притежават, както 
и по отношение на инвеститорите на 
дребно, институционалните 
инвеститори, основните брокери и 
надзорниците – относно своята 
инвестиционна политика и 
свързаните рискове;
Предложенията следва да се 
изготвят въз основа на преглед на 
съществуващото законодателство на 
ЕС, проведен с оглед установяване на 
степента, до която съществуващите 
правила относно прозрачността 
могат да бъдат приложени по 
отношение на специфичното 
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положение на хедж-фондовете и 
инвестиционните фондове с частен 
капитал;
С оглед на горепосочените 
законодателни предложения 
Комисията следва по-специално:
– да проучи възможността 
договорните условия да бъдат 
прилагани по отношение на 
алтернативни инструменти, които 
предвиждат недвусмислено 
ограничаване на риска, мерки в случай 
на превишаване на праговете, 
подходящо разкриване на 
информация, ясно описание на 
сроковете за временно прекратяване 
на продажбите и изрични условия 
относно анулирането и 
прекратяването на договора;
– да проведе разследване относно 
въпроса във връзка с изпирането на 
пари в контекста на хедж-фондовете 
и инвестиционните фондове с частен 
капитал;
По отношение конкретно на хедж-
фондовете 
Европейският парламент отправя 
искане към Комисията да  изготви 
правила, които увеличават 
прозрачността на гласуването на 
политики от страна на хедж-
фондовете, въз основа на това, че 
адресати на правилата на 
Общността следва да бъдат 
управителите на такива фондове; 
тези правила следва също така да 
включват система за идентификация 
на акционерите, която обхваща целия 
ЕС;
С оглед на горепосоченото(ите) 
законодателно(и) предложение(я) 
Комисията следва по-специално:
– да проучи възможността за 
смекчаване на нежеланите 
последствия от даване в заем на 
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ценни книжа;
– да проучи дали изискванията за 
отчитане следва също така да се 
прилагат по отношение на 
споразуменията за сътрудничество 
между няколко акционера и по 
отношение на непреки придобивания 
на права на глас посредством 
договорености за опции;
По отношение конкретно на 
инвестиционните фондове с частен 
капитал
Европейският парламент отправя 
искане към Комисията да  изготви 
правила, които забраняват на 
инвестиционните фондове с частен 
капитал да „ограбват“ дружествата 
(така нареченото „източване на 
активи“) и така да злоупотребяват 
със своята финансова сила по начин, 
който само нанася вреди на 
придобитото дружество, без никакво 
положително въздействие върху 
бъдещето на дружеството и 
положението на служителите, 
кредиторите и деловите партньори;
С оглед на горепосоченото(ите) 
законодателно(и) предложение(я) 
Комисията следва да проучи 
възможностите за справяне с 
проблемите, които възникват, когато 
банките кредитират с много големи
суми инвестиционни фондове с 
частен капитал и след това 
отхвърлят всякаква отговорност по 
отношение на целите, за които са 
били използвани средствата или 
произхода на средствата, с които е 
изплатен заемът.

Or. en
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Изменение 48
Sharon Bowles

Предложение за резолюция
Приложение

Предложение за резолюция Изменение

Приложение към предложението за 
резолюция:

Подробни препоръки по 
съдържанието на исканите 
предложения

заличава се

Европейският парламент отправя 
искане към Комисията да предложи 
директива или директиви за 
гарантиране на общ стандарт по 
отношение на прозрачността, както 
и за разрешаване на посочените по-
долу въпроси във връзка с хедж-
фондовете и инвестиционните 
фондове с частен капитал  въз основа 
на това, че при необходимост в 
директивата(ите) следва да се 
предостави достатъчна гъвкавост на 
държавите-членки при 
транспонирането на правилата на 
ЕС в тяхното съществуващо 
дружествено право.
По отношение на хедж-фондовете и 
инвестиционните фондове с частен 
капитал
Европейският парламент отправя 
искане към Комисията да представи 
подходящи законодателни 
предложения посредством преглед на 
съществуващите достижения на 
правото на Общността, които 
касаят различните видове 
инвеститори и контрагенти, както и 
да адаптира или да изготви правила, 
които предвиждат пълното 
разкриване и навременното 
съобщаване на съответната 
съществена информация, за да се 
улесни постигането на високо 



AM\720518BG.doc 33/52 PE405.821v01-00

BG

качество при процеса за вземане на 
решения и прозрачна комуникация 
между инвеститорите и 
ръководствата на дружествата;
Новото законодателство следва да 
изисква от акционерите да 
нотифицират издателите относно 
дяла на притежаваните от тях права 
на глас в резултат от придобиване 
или освобождаване на акции, когато 
този дял достигне, превиши или падне 
под конкретни прагови стойности, 
които започват от 3% вместо от 5%, 
както е предвидено в Директива 
2004/109/ЕО; то следва също така да 
въведе задължение за хедж-фондовете 
и инвестиционните фондове с частен 
капитал да  разкриват информация и 
да дават обяснения – по отношение 
на дружествата, чиито акции 
придобиват или притежават, както 
и по отношение на инвеститорите на 
дребно, институционалните 
инвеститори, основните брокери и
надзорниците – относно своята 
инвестиционна политика и 
свързаните рискове;
Предложенията следва да се 
изготвят въз основа на преглед на 
съществуващото законодателство на 
ЕС, проведен с оглед установяване на 
степента, до която съществуващите 
правила относно прозрачността 
могат да бъдат приложени по 
отношение на специфичното 
положение на хедж-фондовете и 
инвестиционните фондове с частен 
капитал;
С оглед на горепосочените 
законодателни предложения 
Комисията следва по-специално:
– да проучи възможността 
договорните условия да бъдат 
прилагани по отношение на 
алтернативни инструменти, които 
предвиждат недвусмислено 
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ограничаване на риска, мерки в случай 
на превишаване на праговете, 
подходящо разкриване на 
информация, ясно описание на 
сроковете за временно прекратяване 
на продажбите и изрични условия 
относно анулирането и 
прекратяването на договора;
– да проведе разследване относно 
въпроса във връзка с изпирането на 
пари в контекста на хедж-фондовете 
и инвестиционните фондове с частен 
капитал;
По отношение конкретно на хедж-
фондовете 
Европейският парламент отправя 
искане към Комисията да  изготви 
правила, които увеличават 
прозрачността на гласуването на 
политики от страна на хедж-
фондовете, въз основа на това, че 
адресати на правилата на 
Общността следва да бъдат 
управителите на такива фондове; 
тези правила следва също така да 
включват система за идентификация 
на акционерите, която обхваща целия 
ЕС;
С оглед на горепосоченото(ите) 
законодателно(и) предложение(я) 
Комисията следва по-специално:
– да проучи възможността за 
смекчаване на нежеланите 
последствия от даване в заем на 
ценни книжа;
– да проучи дали изискванията за 
отчитане следва също така да се 
прилагат по отношение на 
споразуменията за сътрудничество 
между няколко акционера и по 
отношение на непреки придобивания 
на права на глас посредством 
договорености за опции;
По отношение конкретно на 
инвестиционните фондове с частен 
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капитал
Европейският парламент отправя 
искане към Комисията да  изготви 
правила, които забраняват на 
инвестиционните фондове с частен 
капитал да „ограбват“ дружествата 
(така нареченото „източване на 
активи“) и така да злоупотребяват 
със своята финансова сила по начин, 
който само нанася вреди на 
придобитото дружество, без никакво 
положително въздействие върху 
бъдещето на дружеството и 
положението на служителите, 
кредиторите и деловите партньори;
С оглед на горепосоченото(ите) 
законодателно(и) предложение(я) 
Комисията следва да проучи 
възможностите за справяне с 
проблемите, които възникват, когато 
банките кредитират с много големи 
суми инвестиционни фондове с 
частен капитал и след това 
отхвърлят всякаква отговорност по 
отношение на целите, за които са 
били използвани средствата или 
произхода на средствата, с които е 
изплатен заемът.

Or. en

Изменение 49
Wolf Klinz

Предложение за резолюция
Приложение - уводна част

Предложение за резолюция Изменение

Европейският парламент отправя искане 
към Комисията да предложи 
директива или директиви за 
гарантиране на общ стандарт по 
отношение на прозрачността, както и 
за разрешаване на посочените по-долу 

Европейският парламент отправя искане 
към отрасъла на хедж-фондовете и  
инвестиционните фондове с частен 
капитал да представи конкретни 
предложения за гарантиране на общ 
стандарт по отношение на 
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въпроси във връзка с хедж-фондовете 
и инвестиционните фондове с частен 
капитал  въз основа на това, че при 
необходимост в директивата(ите) 
следва да се предостави достатъчна 
гъвкавост на държавите-членки при 
транспонирането на правилата на 
ЕС в тяхното съществуващо 
дружествено право.

прозрачността, а когато вече са налице 
предложения, да ги прилага по 
съответния ред.

Or. en

Изменение 50
Sharon Bowles

Предложение за резолюция
Приложение - уводен параграф

Предложение за резолюция Изменение

Европейският парламент отправя искане 
към Комисията да предложи 
директива или директиви за 
гарантиране на общ стандарт по 
отношение на прозрачността, както и 
за разрешаване на посочените по-долу 
въпроси във връзка с хедж-фондовете и 
инвестиционните фондове с частен 
капитал  въз основа на това, че при 
необходимост в директивата(ите) 
следва да се предостави достатъчна 
гъвкавост на държавите-членки при 
транспонирането на правилата на 
ЕС в тяхното съществуващо 
дружествено право.

Европейският парламент отправя искане 
към Комисията да насърчава 
подобряването на прозрачността, като 
подкрепя и контролира развитието 
на саморегулирането, вече въведено 
от ръководителите на хедж-
фондовете и инвестиционните фондове 
с частен капитал и техните 
контрагенти и да насърчава 
държавите-членки да подкрепят тези 
усилия чрез диалог и обмен на най-
добри практики.

Or. en

Изменение 51
Wolf Klinz

Предложение за резолюция
Приложение - по отношение на хедж-фондовете и инвестиционните фондове с 
частен капитал
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Предложение за резолюция Изменение

Европейският парламент отправя искане 
към Комисията да представи 
подходящи законодателни
предложения посредством преглед на 
съществуващите достижения на 
правото на Общността, които 
касаят различните видове 
инвеститори и контрагенти, както и 
да адаптира или да изготви правила, 
които предвиждат пълното разкриване и 
навременното съобщаване на 
съответната съществена информация, за 
да се улесни постигането на високо 
качество при процеса за вземане на 
решения и прозрачна комуникация 
между инвеститорите и ръководствата 
на дружествата;

Европейският парламент отправя искане 
към отрасъла на хедж-фондовете и 
инвестиционните фондове с частен 
капитал да представи подходящи и 
конкретни предложения и да адаптира 
или да изготви правила, които 
предвиждат пълното разкриване и 
навременното съобщаване на 
съответната съществена информация, за 
да се улесни постигането на високо 
качество при процеса за вземане на 
решения и прозрачна комуникация 
между инвеститорите и ръководствата 
на дружествата; когато вече са налице 
предложения, те следва да се 
прилагат по съответния ред;

Новото законодателство следва да 
изисква от акционерите да 
нотифицират издателите относно 
дяла на притежаваните от тях права 
на глас в резултат от придобиване 
или освобождаване на акции, когато 
този дял достигне, превиши или падне 
под конкретни прагови стойности, 
които започват от 3% вместо от 5%, 
както е предвидено в Директива 
2004/109/ЕО; то следва също така да 
въведе задължение за хедж-фондовете 
и инвестиционните фондове с частен 
капитал да  разкриват информация и 
да дават обяснения – по отношение 
на дружествата, чиито акции 
придобиват или притежават, както 
и по отношение на инвеститорите на 
дребно, институционалните 
инвеститори, основните брокери и 
надзорниците – относно своята 
инвестиционна политика и 
свързаните рискове;
Предложенията следва да се изготвят 
въз основа на преглед на 
съществуващото законодателство на 
ЕС, проведен с оглед установяване на 

Предложенията следва да допълват 
съществуващите правила относно 
прозрачността; 
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степента, до която съществуващите 
правила относно прозрачността могат 
да бъдат приложени по отношение на 
специфичното положение на хедж-
фондовете и инвестиционните 
фондове с частен капитал;

С оглед на горепосочените 
законодателни предложения
Комисията следва по-специално:
– да проучи възможността 
договорните условия да бъдат 
прилагани по отношение на 
алтернативни инструменти, които 
предвиждат недвусмислено 
ограничаване на риска, мерки в случай 
на превишаване на праговете, 
подходящо разкриване на 
информация, ясно описание на 
сроковете за временно прекратяване 
на продажбите и изрични условия 
относно анулирането и 
прекратяването на договора;
– да проведе разследване относно 
въпроса във връзка с изпирането на 
пари в контекста на хедж-фондовете
и инвестиционните фондове с частен 
капитал;

Or. en

Изменение 52
Sharon Bowles

Предложение за резолюция
Приложение - по отношение на хедж-фондовете и инвестиционните фондове с 
частен капитал

Предложение за резолюция Изменение

Европейският парламент отправя искане 
към Комисията да представи 
подходящи законодателни 
предложения посредством преглед на 
съществуващите достижения на правото 
на Общността, които касаят различните 
видове инвеститори и контрагенти,

Европейският парламент отправя искане 
към Комисията да представи преглед на 
съществуващите достижения на правото 
на Общността, които касаят различните 
видове инвеститори и контрагенти, 
наред с нейната оценка на 
въздействието и заключение дали са 
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както и да адаптира или да изготви 
правила, които предвиждат пълното 
разкриване и навременното 
съобщаване на съответната 
съществена информация, за да се 
улесни постигането на високо 
качество при процеса за вземане на 
решения и прозрачна комуникация 
между инвеститорите и 
ръководствата на дружествата;

налице пропуски, които следва да 
бъдат отстранени;

Новото законодателство следва да 
изисква от акционерите да 
нотифицират издателите относно 
дяла на притежаваните от тях права 
на глас в резултат от придобиване 
или освобождаване на акции, когато 
този дял достигне, превиши или падне 
под конкретни прагови стойности, 
които започват от 3% вместо от 5%, 
както е предвидено в Директива 
2004/109/ЕО; то следва също така да 
въведе задължение за хедж-фондовете 
и инвестиционните фондове с частен 
капитал да  разкриват информация и 
да дават обяснения – по отношение 
на дружествата, чиито акции 
придобиват или притежават, както 
и по отношение на инвеститорите на 
дребно, институционалните 
инвеститори, основните брокери и 
надзорниците – относно своята 
инвестиционна политика и 
свързаните рискове;
Предложенията следва да се 
изготвят въз основа на преглед на 
съществуващото законодателство на ЕС, 
проведен с оглед установяване на 
степента, до която съществуващите
правила относно прозрачността могат 
да бъдат приложени по отношение на
специфичното положение на хедж-
фондовете и инвестиционните фондове 
с частен капитал;

Счита, че Комисията не трябва да 
прави разлика между класовете 
активи и че всеки преглед на 
съществуващото законодателство на ЕС 
и на правилата относно прозрачността 
трябва да се преценява като цяло и да 
не се ограничава до специфичното 
положение на хедж-фондовете и 
инвестиционните фондове с частен 
капитал;

С оглед на горепосочените 
законодателни предложения 
Комисията следва по-специално:

Приканва Комисията да проучи начини 
за засилване на видимостта и 
разбиране на риска, различни от 
кредитоспособността.  Следва да се 
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обърне внимание на това дали 
съществуващите директиви и мерки 
за прозрачност са на практика  
отслабени от „правно многословие” и 
от прекомерни клаузи за отказ от 
отговорност в договорите;

– да проучи възможността 
договорните условия да бъдат 
прилагани по отношение на 
алтернативни инструменти, които 
предвиждат недвусмислено 
ограничаване на риска, мерки в случай 
на превишаване на праговете, 
подходящо разкриване на 
информация, ясно описание на 
сроковете за временно прекратяване 
на продажбите и изрични условия 
относно анулирането и 
прекратяването на договора;
– да проведе разследване относно 
въпроса във връзка с изпирането на 
пари в контекста на хедж-фондовете 
и инвестиционните фондове с частен 
капитал;

Or. en

Изменение 53
Kurt Joachim Lauk

Предложение за резолюция
Приложение - по отношение на хедж-фондовете и инвестиционните фондове с 
частен капитал - алинея 1

Предложение за резолюция Изменение

Европейският парламент отправя искане 
към Комисията да представи 
подходящи законодателни 
предложения посредством преглед на 
съществуващите достижения на правото 
на Общността, които касаят различните 
видове инвеститори и контрагенти, 
както и да адаптира или да изготви
правила, които предвиждат пълното 

Европейският парламент отправя искане 
към Комисията да направи преглед на 
съществуващите достижения на правото 
на Общността, които касаят различните 
видове инвеститори и контрагенти, да 
проучи възможността за 
разграничаване на хедж-фондовете, 
инвестиционните фондове с частен 
капитал и други инвеститори, както и 
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разкриване и навременното съобщаване 
на съответната съществена информация, 
за да се улесни постигането на високо 
качество при процеса за вземане на 
решения и прозрачна комуникация 
между инвеститорите и ръководствата 
на дружествата;

да адаптира правилата на 
Директивата за прозрачността, 
които предвиждат пълното разкриване и 
навременното съобщаване на 
съответната съществена информация, за 
да се улесни постигането на високо 
качество при процеса за вземане на 
решения и прозрачна комуникация 
между инвеститорите и ръководствата 
на дружествата;

Or. en

Изменение 54
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Предложение за резолюция
Приложение - по отношение на хедж-фондовете и инвестиционните фондове с 
частен капитал - алинея 1

Предложение за резолюция Изменение

Европейският парламент отправя искане 
към Комисията да представи подходящи 
законодателни предложения 
посредством преглед на 
съществуващите достижения на правото 
на Общността, които касаят различните 
видове инвеститори и контрагенти, 
както и да адаптира или да изготви 
правила, които предвиждат пълното 
разкриване и навременното съобщаване 
на съответната съществена информация, 
за да се улесни постигането на високо 
качество при процеса за вземане на 
решения и прозрачна комуникация 
между инвеститорите и ръководствата 
на дружествата;

Европейският парламент отправя искане 
към Комисията да представи подходящи 
законодателни предложения 
посредством преглед на 
съществуващите достижения на правото 
на Общността, които касаят различните 
видове инвеститори и контрагенти, 
както и да адаптира или да изготви 
правила, които предвиждат пълното 
разкриване и навременното съобщаване 
на съответната съществена информация, 
за да се улесни постигането на високо 
качество при процеса за вземане на 
решения и прозрачна комуникация 
между инвеститорите и ръководствата 
на дружествата, както и между 
инвеститорите и други контрагенти; 

Or. en
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Изменение 55
Kurt Joachim Lauk

Предложение за резолюция
Приложение - по отношение на хедж-фондовете и инвестиционните фондове с 
частен капитал - алинея 2

Предложение за резолюция Изменение

Новото законодателство следва да 
изисква от акционерите да нотифицират 
издателите относно дяла на 
притежаваните от тях права на глас в 
резултат от придобиване или 
освобождаване на акции, когато този 
дял достигне, превиши или падне под 
конкретни прагови стойности, които 
започват от 3% вместо от 5%, както е 
предвидено в Директива 2004/109/ЕО; 
то следва също така да въведе 
задължение за хедж-фондовете и 
инвестиционните фондове с частен 
капитал да  разкриват информация и да 
дават обяснения – по отношение на 
дружествата, чиито акции придобиват 
или притежават, както и по отношение 
на инвеститорите на дребно, 
институционалните инвеститори, 
основните брокери и надзорниците –
относно своята инвестиционна политика 
и свързаните рискове;

Новото законодателство следва да 
изисква от акционерите да нотифицират 
издателите относно дяла на 
притежаваните от тях права на глас в 
резултат от придобиване или 
освобождаване на акции, когато този 
дял достигне, превиши или падне под 
конкретни прагови стойности, които 
започват от 3% вместо от 5%, както е 
предвидено в Директива 2004/109/ЕО; 
то следва също така да въведе 
задължение за хедж-фондовете и 
инвестиционните фондове с частен 
капитал, ако тези категории 
инвеститори могат да бъдат 
разграничени от другите, да  разкриват 
информация и да дават обяснения – по 
отношение на дружествата, чиито акции 
придобиват или притежават, както и по 
отношение на инвеститорите на дребно, 
институционалните инвеститори, 
основните брокери и надзорниците –
относно своята обща инвестиционна 
политика и свързаните рискове;

Or. en

Изменение 56
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Предложение за резолюция
Приложение - по отношение на хедж-фондовете и инвестиционните фондове с 
частен капитал - алинея 4

Предложение за резолюция Изменение

С оглед на горепосочените С оглед на горепосочените 
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законодателни предложения Комисията 
следва по-специално:

законодателни предложения Комисията 
следва по-специално:

– да проучи възможността договорните 
условия да бъдат прилагани по 
отношение на алтернативни 
инструменти, които предвиждат 
недвусмислено ограничаване на риска, 
мерки в случай на превишаване на 
праговете, подходящо разкриване на 
информация, ясно описание на 
сроковете за временно прекратяване на 
продажбите и изрични условия относно 
анулирането и прекратяването на 
договора;

– да проучи възможността договорните 
условия да бъдат прилагани по 
отношение на алтернативни 
инструменти, които предвиждат 
недвусмислено ограничаване на риска, 
мерки в случай на превишаване на 
праговете, подходящо разкриване на 
информация, ясно описание на 
сроковете за временно прекратяване на 
продажбите и изрични условия относно 
анулирането и прекратяването на 
договора;

– да проведе разследване относно 
въпроса във връзка с изпирането на 
пари в контекста на хедж-фондовете и 
инвестиционните фондове с частен 
капитал;

– да проведе разследване относно 
въпроса във връзка с изпирането на 
пари в контекста на хедж-фондовете и 
инвестиционните фондове с частен 
капитал;

– да хармонизира правилата и 
препоръките за регистриране и 
идентифициране на акционерите над 
определен дял, както и за разкриване 
на техните стратегии и намерения;

– да предложи правила и препоръки за 
предотвратяване на злоупотребата 
със заемане на ценни книжа с цел 
упражняване на правата на глас, 
свързани с взети на заем акции, на 
събрания на акционерите;

– да предложи правила и препоръки за 
задължаване на посредниците да 
дават възможност на 
първоначалните акционери да 
участват активно в гласуването на 
общи събрания на акционерите и да 
гарантират, че разпоредбите им за 
гласуване се спазват от 
пълномощниците, както и да следят 
за разкриване на политиките на 
гласуване на установени акционери;
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–  да утвърди, съвместно с отрасъла, 
кодекс на най-добри практики 
относно начините за преустройство 
на сегашната структура на 
корпоративно управление с цел 
засилване на дългосрочната 
ориентация и потискане на  
финансовите и други стимулиза 
поемане на прекомерен риск в 
краткосрочен план и за безотговорно 
поведение;

Or. en

Изменение 57
Wolf Klinz

Предложение за резолюция
Приложение - по отношение конкретно на хедж-фондовете 

Предложение за резолюция Изменение

Европейският парламент отправя искане 
към Комисията да  изготви правила, 
които увеличават прозрачността на 
гласуването на политики от страна на 
хедж-фондовете, въз основа на това, че 
адресати на правилата на 
Общността следва да бъдат 
управителите на такива фондове; 
тези правила следва също така да 
включват система за идентификация 
на акционерите, която обхваща целия 
ЕС;

Европейският парламент отправя искане 
към отрасъла на хедж-фондовете да 
изготви правила за саморегулиране, 
които увеличават прозрачността на 
политиките на гласуване на хедж-
фондовете и да проучи възможността 
за намаляване на нежеланите 
последствия от даването в заем на 
ценни книжа и непреките 
придобивания на права на глас 
посредством договорености за опции;  
когато вече са налице предложения, 
те следва да се прилагат по 
съответния ред;

С оглед на горепосоченото(ите) 
законодателно(и) предложение(я) 
Комисията следва по-специално:
– да проучи възможността за 
смекчаване на нежеланите 
последствия от даване в заем на 
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ценни книжа;
– да проучи дали изискванията за 
отчитане следва също така да се 
прилагат по отношение на 
споразуменията за сътрудничество 
между няколко акционера и по 
отношение на непреки придобивания 
на права на глас посредством 
договорености за опции;

Or. en

Изменение 58
Sharon Bowles

Предложение за резолюция
Приложение - по отношение конкретно на хедж-фондовете 

Предложение за резолюция Изменение

Европейският парламент отправя искане 
към Комисията да  изготви правила, 
които увеличават прозрачността на 
гласуването на политики от страна 
на хедж-фондовете, въз основа на 
това, че адресати на правилата на 
Общността следва да бъдат 
управителите на такива фондове; 
тези правила следва също така да 
включват система за идентификация 
на акционерите, която обхваща целия 
ЕС;

Европейският парламент отправя искане 
към Комисията:

С оглед на горепосоченото(ите) 
законодателно(и) предложение(я) 
Комисията следва по-специално:
– да проучи възможността за смекчаване 
на нежеланите последствия от даване в 
заем на ценни книжа;

– да проучи възможността за смекчаване 
на нежеланите последствия от даване в 
заем на ценни книжа;

– да проучи дали изискванията за 
отчитане следва също така да се 
прилагат по отношение на 
споразуменията за сътрудничество 
между няколко акционера и по 
отношение на непреки придобивания 

– да проучи дали изискванията за 
отчитане следва също така да се 
прилагат по отношение на непреки 
придобивания на права на глас 
посредством договорености за опции;
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на права на глас посредством 
договорености за опции;

Or. en

Изменение 59
Kurt Joachim Lauk

Предложение за резолюция
Приложение - по отношение конкретно на хедж-фондовете - алинея 1

Предложение за резолюция Изменение

Европейският парламент отправя искане 
към Комисията да  изготви правила, 
които увеличават прозрачността на 
гласуването на политики от страна на 
хедж-фондовете, въз основа на това, че 
адресати на правилата на Общността 
следва да бъдат управителите на такива 
фондове; тези правила следва също така 
да включват система за идентификация 
на акционерите, която обхваща целия 
ЕС;

Европейският парламент отправя искане 
към Комисията да  изготви правила, 
които увеличават прозрачността на 
политиките на гласуване на хедж-
фондовете, въз основа на това, че 
адресати на правилата на Общността 
следва да бъдат управителите на такива 
фондове; тези правила следва също така 
да включват система за идентификация 
на акционерите на поименни акции, 
която обхваща целия ЕС;

Or. en

Изменение 60
Kurt Joachim Lauk

Предложение за резолюция
Приложение - по отношение конкретно на хедж-фондовете - алинея 2 - тире 1

Предложение за резолюция Изменение

– да проучи възможността за 
смекчаване на нежеланите 
последствия от даване в заем на ценни 
книжа;

– да проучи пазарните практики на 
даване в заем на ценни книжа и 
гласуване въз основа на заети акции, 
като се вземат под внимание 
принципите на по-добро 
регламентиране и положителното 
въздействие на заемането на ценни 
книжа, което, наред с другото, дава 
възможност за избягване на  
забавянето в сетълмента на ценни 
книжа и по този начин повишава 
ефективността на тези пазари;
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Or. en

Изменение 61
Ieke van den Burg

Предложение за резолюция
Приложение - по отношение конкретно на инвестиционните фондове с частен 
капитал

Предложение за резолюция Изменение

Европейският парламент отправя искане 
към Комисията да  изготви правила, 
които забраняват на инвестиционните 
фондове с частен капитал да „ограбват“ 
дружествата (така нареченото 
„източване на активи“) и така да 
злоупотребяват със своята финансова 
сила по начин, който само нанася вреди 
на придобитото дружество, без никакво 
положително въздействие върху 
бъдещето на дружеството и 
положението на служителите, 
кредиторите и деловите партньори;

Европейският парламент отправя искане 
към Комисията да  изготви правила, 
които забраняват на инвестиционните 
фондове с частен капитал да „ограбват“ 
дружествата (така нареченото 
„източване на активи“) и така да 
злоупотребяват със своята финансова 
сила по начин, който само нанася вреди 
на придобитото дружество, без никакво 
положително въздействие върху 
бъдещето на дружеството и 
положението на служителите, 
кредиторите и деловите партньори;

За тази цел Комисията следва да 
въведе ограничения относно 
оттеглянето на ликвидни активи от 
придобитото дружество; следва да 
бъде прекратена, по-специално, 
практиката на дивиденти, 
финансирани с допълнителен дълг 
върху активите на дружеството; 
следва да се приеме общ пакет от 
правила за гарантиране на 
поддържането на капитала на 
дружествата; 

В същия дух Комисията следва да 
утвърди разпоредби, които
предвиждат пълна прозрачност на 
системите на възнаграждение на 
ръководителите, включително опции 
за акции, посредством официално 
одобрение от общото събрание на 
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акционерите на дружеството;

Or. en

Изменение 62
Wolf Klinz

Предложение за резолюция
Приложение - по отношение конкретно на инвестиционните фондове с частен 
капитал

Предложение за резолюция Изменение

Европейският парламент отправя искане 
към Комисията да  изготви правила, 
които забраняват на инвестиционните 
фондове с частен капитал да „ограбват“ 
дружествата (така нареченото 
„източване на активи“) и така да 
злоупотребяват със своята финансова 
сила по начин, който само нанася вреди 
на придобитото дружество, без никакво 
положително въздействие върху 
бъдещето на дружеството и 
положението на служителите, 
кредиторите и деловите партньори;

Европейският парламент отправя искане 
към отрасъла на инвестиционните 
фондове с частен капитал да изготви 
правила за саморегулиране, които 
забраняват на инвестиционните фондове 
с частен капитал да „ограбват“ 
дружествата (така нареченото 
„източване на активи“) и така да 
злоупотребяват със своята финансова 
сила по начин, който само нанася вреди 
на придобитото дружество, без никакво 
положително въздействие върху 
бъдещето на дружеството и 
положението на неговите служители, 
кредитори и делови партньори; когато 
вече са налице предложения, те 
следва да се прилагат по съответния 
ред;

С оглед на горепосоченото(ите) 
законодателно(и) предложение(я) 
Комисията следва да проучи 
възможностите за справяне с 
проблемите, които възникват, когато 
банките кредитират с много големи 
суми инвестиционни фондове с 
частен капитал и след това 
отхвърлят всякаква отговорност по 
отношение на целите, за които са 
били използвани средствата или 
произхода на средствата, с които е 
изплатен заемът.

Or. en
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Изменение 63
Sharon Bowles

Предложение за резолюция
Приложение - по отношение конкретно на инвестиционните фондове с частен 
капитал

Предложение за резолюция Изменение

Европейският парламент отправя искане 
към Комисията да  изготви правила, 
които забраняват на 
инвестиционните фондове с частен 
капитал да „ограбват“ дружествата 
(така нареченото „източване на 
активи“) и така да злоупотребяват 
със своята финансова сила по начин, 
който само нанася вреди на 
придобитото дружество, без никакво 
положително въздействие върху 
бъдещето на дружеството и 
положението на служителите, 
кредиторите и деловите партньори;

Европейският парламент отправя искане 
към Комисията да проучи дали 
държавите-членки са въвели мерки 
срещу „източването на активи”, 
включително съответни задължения 
за управители, за да се установи дали 
са налице данни, че една общностна 
мярка би била по-ефективна;

С оглед на горепосоченото(ите) 
законодателно(и) предложение(я) 
Комисията следва да проучи 
възможностите за справяне с 
проблемите, които възникват, когато 
банките кредитират с много големи 
суми инвестиционни фондове с 
частен капитал и след това 
отхвърлят всякаква отговорност по 
отношение на целите, за които са 
били използвани средствата или 
произхода на средствата, с които е 
изплатен заемът.

Or. en

Изменение 64
Kurt Joachim Lauk

Предложение за резолюция
Приложение - по отношение конкретно на инвестиционните фондове с частен 
капитал - алинея 1 
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Предложение за резолюция Изменение

Европейският парламент отправя искане 
към Комисията да  изготви правила, 
които забраняват на 
инвестиционните фондове с частен 
капитал да „ограбват“ дружествата 
(така нареченото „източване на 
активи“) и така да злоупотребяват 
със своята финансова сила по начин, 
който само нанася вреди на 
придобитото дружество, без никакво 
положително въздействие върху 
бъдещето на дружеството и 
положението на служителите, 
кредиторите и деловите партньори;

Европейският парламент отправя искане
към Комисията да проучи, оцени и при 
необходимост да подобри   
настоящите правни норми на 
Общността, като вземе под внимание 
националните правни норми, така че 
да се възпрепятства „ограбването” на 
дружества, което би могло да нанесе 
дългосрочни щети на придобитото 
дружество, без никакво положително 
въздействие върху неговото бъдеще и 
интересите на неговите служители, 
кредитори и делови партньори;

Or. de

Изменение 65
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Предложение за резолюция
Приложение - по отношение конкретно на инвестиционните фондове с частен 
капитал - алинея 2 

Предложение за резолюция Изменение

С оглед на горепосоченото(ите) 
законодателно(и) предложение(я) 
Комисията следва да проучи 
възможностите за справяне с 
проблемите, които възникват, когато 
банките кредитират с много големи 
суми инвестиционни фондове с частен 
капитал и след това отхвърлят всякаква 
отговорност по отношение на целите, за 
които са били използвани средствата 
или произхода на средствата, с които е 
изплатен заемът.

С оглед на горепосоченото(ите) 
законодателно(и) предложение(я) 
Комисията следва да проучи 
възможностите за справяне с 
проблемите, които възникват, когато 
банките кредитират с много големи 
суми инвестиционни фондове с частен 
капитал и след това отхвърлят всякаква 
отговорност по отношение на целите, за 
които са били използвани средствата 
или произхода на средствата, с които е 
изплатен заемът; Комисията следва да
проучи и начини за определяне на 
горна граница на общия размер на 
заемните средства, свързани с едно-
единствено изкупуване, с оглед на 
жизнеспособността на дружеството.



AM\720518BG.doc 51/52 PE405.821v01-00

BG

Or. en

Изменение 66
Kurt Joachim Lauk

Предложение за резолюция
Приложение - по отношение конкретно на инвестиционните фондове с частен 
капитал - алинея 2 

Предложение за резолюция Изменение

С оглед на горепосоченото(ите) 
законодателно(и) предложение(я) 
Комисията следва да проучи 
възможностите за справяне с 
проблемите, които възникват, когато 
банките кредитират с много големи 
суми инвестиционни фондове с частен 
капитал и след това отхвърлят 
всякаква отговорност по отношение
на целите, за които са били използвани 
средствата или произхода на 
средствата, с които е изплатен заемът.

С оглед на горепосоченото(ите) 
законодателно(и) предложение(я) 
Комисията следва да проучи ролята на 
банките в качеството им на 
кредитори на инвестиционни фондове 
с частен капитал, като има предвид, че
целите, за които са били използвани 
средствата и произходът на средствата, 
с които е изплатен заемът, ще останат 
отговорност на длъжника.

Or. en

Изменение 67
Ieke van den Burg

Предложение за резолюция
Приложение - по отношение конкретно на инвестиционните фондове с частен 
капитал - алинея 2 а (нова)

Предложение за резолюция Изменение

Европейският парламент отправя 
искане към Комисията да преразгледа 
Директива 77/187/ЕО относно 
прехвърлянето на предприятия с цел 
разширяване на нейното приложно 
поле, така че да включва 
прехвърлянето на акции, какъвто е 
случаят при изкупуванията чрез 
заемни средства;  това би засегнало 
по-специално разпоредбите, 
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посветени на правата на 
служителите по отношение на 
разкриването на информация, 
консултирането и защитата.

Or. en
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