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Pozměňovací návrh 1
Sajjad Karim

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na druhou směrnici Rady 
77/91/ES ze dne 13. prosince 1976 
o koordinaci ochranných opatření, která 
jsou na ochranu zájmů společníků 
a třetích osob vyžadována v členských 
státech od společností ve smyslu čl. 58 
druhého pododstavce Smlouvy při 
zakládání akciových společností a při 
udržování a změně jejich základního 
kapitálu, za účelem dosažení 
rovnocennosti těchto opatření1,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Sajjad Karim

Návrh usnesení
Právní východisko 3 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 
8. června 2000 o některých právních 
aspektech služeb informační společnosti, 
zejména elektronického obchodu, na 
vnitřním trhu2 („směrnice 
o elektronickém obchodu“),

                                               
1 Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 1.
2 Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1.



PE405.821v01-00 4/44 AM\720518CS.doc
Externí překlad

CS
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Pozměňovací návrh 3
Sajjad Karim

Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Rady 2003/48/ES 
ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů 
z úspor v podobě úrokových plateb1,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Sajjad Karim

Návrh usnesení
Právní východisko 13 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2005/1/ES ze dne 
9. března 2005, kterou se mění směrnice 
Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 
91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS 
a směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 
2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES za 
účelem zavedení nové organizační 
struktury výborů pro finanční služby2,

Or. en

                                               
1 Úř. věst. L 157, 26.6.2003, s. 38.
2 Úř. věst. L 79, 24.3.2005, s. 9.
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Pozměňovací návrh 5
Sajjad Karim

Návrh usnesení
Právní východisko 16 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Komise 
2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006, kterou 
se provádí směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde 
o organizační požadavky a provozní 
podmínky investičních podniků 
a o vymezení pojmů pro účely zmíněné 
směrnice1 (prováděcí směrnice MiFID),

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Sajjad Karim

Návrh usnesení
Právní východisko 16 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Komise 
2007/16/ES2 , kterou se provádí směrnice 
Rady 85/611/EHS o koordinaci právních 
a správních předpisů týkajících se 
subjektů kolektivního investování do 
převoditelných cenných papírů (SKIPCP), 
pokud jde o vyjasnění některých definic,

Or. en

                                               
1 Úř. věst. L 241, 2.9.2006, s. 26.
2 Úř. věst. L 79, 20.3.2007, s. 11.
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Pozměňovací návrh 7
Sajjad Karim

Návrh usnesení
Právní východisko 18 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na studii o zajišťovacích 
fondech s názvem Transparentnost a střet 
zájmů, kterou zadal Hospodářský 
a měnový výbor1,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Sajjad Karim

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že alternativní 
investiční nástroje, jako jsou např. 
zajišťovací a soukromé kapitálové fondy, 
mohou správcům aktiv prokazatelně 
nabídnout nové výhody při diverzifikaci, 
mohou zvýšit tržní likviditu a perspektivu 
vysokých výnosů pro investory a zlepšit 
účinnost trhu,

A. vzhledem k tomu, že alternativní 
investiční nástroje, jako jsou např. 
zajišťovací a soukromé kapitálové fondy, 
mohou správcům aktiv prokazatelně 
nabídnout nové výhody při diverzifikaci, 
mohou zvýšit tržní likviditu a perspektivu 
vysokých výnosů pro investory, přispět 
k postupu určování cen, diverzifikaci rizik 
a finanční integraci a zlepšit účinnost trhu,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

                                               
1 IP/A/ECON/IC/2007-24.
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že alternativní 
investiční nástroje, jako jsou např. 
zajišťovací a soukromé kapitálové fondy, 
mohou správcům aktiv prokazatelně 
nabídnout nové výhody při diverzifikaci, 
mohou zvýšit tržní likviditu a perspektivu 
vysokých výnosů pro investory a zlepšit 
účinnost trhu,

A. vzhledem k tomu, že alternativní 
investiční nástroje, jako jsou např. 
zajišťovací a soukromé kapitálové fondy, 
mohou správcům aktiv prokazatelně 
nabídnout nové výhody při diverzifikaci, 
mohou zvýšit tržní likviditu a perspektivu 
vysokých výnosů pro investory a zlepšit 
účinnost trhu; vzhledem k tomu, že se 
rovněž uznává, že tyto fondy do značné 
míry využívají asymetrie informací na 
finančních trzích a že souhrn činností 
zajišťovacích fondů a soukromého 
kapitálu může vytvářet systémová rizika 
a překážky pro reálnou ekonomiku 
a mezinárodní finanční stabilitu,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že zajišťovací 
a soukromé kapitálové fondy se sídlem 
v EU vyžadují prostředí, které bude 
respektovat jejich inovační strategie 
s cílem umožnit jim zachovat si 
mezinárodní konkurenceschopnost a tlumit 
dopady případného nepříznivého vývoje na 
trhu,

B. vzhledem k tomu, že zajišťovací 
a soukromé kapitálové fondy se sídlem 
v EU vyžadují regulované prostředí, které 
bude respektovat jejich inovační strategie 
s cílem umožnit jim zachovat si 
mezinárodní konkurenceschopnost a tlumit 
dopady případného nepříznivého vývoje na 
trhu,

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Sharon Bowles

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že zajišťovací 
a soukromé kapitálové fondy se sídlem 
v EU vyžadují prostředí, které bude 
respektovat jejich inovační strategie 
s cílem umožnit jim zachovat si 
mezinárodní konkurenceschopnost a tlumit 
dopady případného nepříznivého vývoje na 
trhu,

B. vzhledem k tomu, že zajišťovací 
a soukromé kapitálové fondy se sídlem 
v EU vyžadují prostředí, které bude 
respektovat jejich inovační strategie 
s cílem umožnit jim zachovat si 
mezinárodní konkurenceschopnost a tlumit 
dopady případného nepříznivého vývoje na 
trhu, vyjadřuje obavu, že by specifické 
právní předpisy nebyly pružné a že by 
utlumily inovace,

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že zajišťovací 
a soukromé kapitálové fondy, jejichž 
správcovská společnost má sídlo v EU, 
musí být v souladu se stávajícími 
a budoucími právními předpisy 
Společenství; vzhledem k tomu, že 
subjekty, které nemají sídlo v EU, musí 
rovněž dodržovat tyto právní předpisy 
v rámci určité činnosti,

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že v některých 
členských státech podléhají zajišťovací 
a soukromé kapitálové fondy vnitrostátním 
regulačním systémům, a vzhledem k tomu, 
že odlišné vnitrostátní předpisy ohrožují 
jednotu právních předpisů v rámci 
vnitřního trhu, což může vést k omezení 
přeshraničního rozvoje tohoto druhu 
obchodování v Evropě,

C. vzhledem k tomu, že v některých 
členských státech podléhají zajišťovací 
a soukromé kapitálové fondy vnitrostátním 
regulačním systémům, a vzhledem k tomu, 
že odlišné vnitrostátní předpisy ohrožují 
jednotu právních předpisů a vyvolávají 
riziko arbitráže v rámci vnitřního trhu, což 
může vést k omezení přeshraničního 
rozvoje tohoto druhu obchodování 
v Evropě, a že, což je ještě důležitější, 
mohou způsobit zredukování právních 
předpisů na absolutní minimum, jež 
povede k oslabení regulačního 
a kontrolního režimu nezbytného pro 
zabránění negativnímu dopadu na 
podniky, zaměstnance a reálnou 
ekonomiku,

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Sharon Bowles

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že v některých 
členských státech podléhají zajišťovací 
a soukromé kapitálové fondy vnitrostátním 
regulačním systémům, a vzhledem k tomu, 
že odlišné vnitrostátní předpisy ohrožují 
jednotu právních předpisů v rámci 
vnitřního trhu, což může vést k omezení 
přeshraničního rozvoje tohoto druhu 
obchodování v Evropě,

C. vzhledem k tomu, že v některých 
členských státech podléhají zajišťovací 
a soukromé kapitálové fondy vnitrostátním 
regulačním systémům a odlišnému 
provádění stávajících směrnic EU, 
a vzhledem k tomu, že odlišné vnitrostátní 
předpisy ohrožují jednotu právních 
předpisů v rámci vnitřního trhu, což může 
vést k omezení přeshraničního rozvoje 
tohoto druhu obchodování v Evropě,
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Or. en

Pozměňovací návrh 15
Sharon Bowles

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že směrnice se zdají 
být vhodným právním nástrojem k řešení 
různých problémů, které se zajišťovacími 
a soukromými kapitálovými fondy 
souvisejí,

D. vzhledem k tomu, že směrnice jsou již 
využívány jako vhodné právní nástroje
k řešení problémů transparentnosti, 
podávání zpráv a manipulace s trhem a že 
by měly být souhrnně přezkoumány, 
pokud jde o jejich dopad na zajišťovací 
a soukromé kapitálové fondy,

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Wolf Klinz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že směrnice se zdají 
být vhodným právním nástrojem k řešení 
různých problémů, které se zajišťovacími 
a soukromými kapitálovými fondy 
souvisejí,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Kurt Joachim Lauk

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že směrnice se zdají 
být vhodným právním nástrojem k řešení 
různých problémů, které se zajišťovacími 
a soukromými kapitálovými fondy 
souvisejí,

D. vzhledem k tomu, že by případné 
směrnici o transparentnosti zajišťovacích 
a soukromých kapitálových fondů měla 
v rámci zlepšování právní úpravy nejprve 
předcházet analýza a hodnocení právních 
předpisů o zajišťovacích a soukromých 
kapitálových fondech, které již 
v členských státech platí, a že by tato 
analýza a toto hodnocení měly případně 
sloužit jako východisko pro harmonizaci,

Or. de

Pozměňovací návrh 18
Wolf Klinz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že by zajišťovací 
fondy a soukromý kapitálový průmysl 
mohly předložit konkrétní návrhy týkající 
se transparentnosti a že pokud tyto 
iniciativy již existují, měly by být náležitě 
provedeny; vzhledem k tomu, že pouze 
tehdy, pokud toto nebude mít úspěch, 
mělo by se uvažovat o legislativních 
opatřeních jako o vhodném nástroji,

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Kurt Joachim Lauk

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že zajištění 
transparentnosti je nesporně jednou 
z priorit, a vzhledem k tomu, že 
transparentnost má řadu podob, jako 
například transparentnost zajišťovacích 
fondů vůči společnostem, jejichž akcie tyto 
fondy získají či vlastní, nebo 
transparentnost vůči burzovním agentům, 
institucionálním investorům, jako např. 
penzijním fondům nebo bankám, drobným 
investorům, obchodním partnerům, 
regulátorům a úřadům; vzhledem k tomu, 
že největší problémy, pokud jde 
o transparentnost, existují ve vztahu mezi 
zajišťovacími fondy a společnostmi, jejichž 
akcie tyto fondy získají nebo vlastní,

E. vzhledem k tomu, že zajištění 
transparentnosti je nesporně jednou 
z priorit, a vzhledem k tomu, že 
transparentnost má řadu podob, jako 
například transparentnost zajišťovacích 
fondů vůči burzovním agentům, 
institucionálním investorům, jako např. 
penzijním fondům nebo bankám, drobným 
investorům a obchodním partnerům; 
vzhledem k tomu, že stížnosti některých 
zúčastněných stran, pokud jde 
o transparentnost ve vztahu mezi 
zajišťovacími fondy a společnostmi, jejichž 
akcie tyto fondy získají nebo vlastní, 
nejsou oprávněné,

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že zajištění 
transparentnosti je nesporně jednou 
z priorit, a vzhledem k tomu, že 
transparentnost má řadu podob, jako 
například transparentnost zajišťovacích 
fondů vůči společnostem, jejichž akcie tyto 
fondy získají či vlastní, nebo 
transparentnost vůči burzovním agentům, 
institucionálním investorům, jako např. 
penzijním fondům nebo bankám, drobným 
investorům, obchodním partnerům, 
regulátorům a úřadům; vzhledem k tomu, 
že největší problémy, pokud jde 
o transparentnost, existují ve vztahu mezi 
zajišťovacími fondy a společnostmi, jejichž 
akcie tyto fondy získají nebo vlastní,

E. vzhledem k tomu, že současná finanční 
krize zdůraznila nedostatek 
transparentnosti a že je nesporně potřeba 
posílit ji na různých úrovních; a vzhledem 
k tomu, že transparentnost má řadu podob, 
jako například transparentnost 
zajišťovacích a soukromých kapitálových 
fondů vůči společnostem, jejichž akcie tyto 
fondy získají či vlastní, nebo 
transparentnost vůči burzovním agentům, 
institucionálním investorům, jako např. 
penzijním fondům nebo bankám, drobným 
investorům, obchodním partnerům, 
regulátorům a úřadům; vzhledem k tomu, 
že největší problémy, pokud jde 
o transparentnost, existují ve vztahu mezi 
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zajišťovacími nebo soukromými 
kapitálovými fondy a společnostmi, jejichž 
akcie tyto fondy získají nebo vlastní,

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Sharon Bowles

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že zajištění
transparentnosti je nesporně jednou 
z priorit, a vzhledem k tomu, že 
transparentnost má řadu podob, jako 
například transparentnost zajišťovacích 
fondů vůči společnostem, jejichž akcie tyto 
fondy získají či vlastní, nebo 
transparentnost vůči burzovním agentům, 
institucionálním investorům, jako např. 
penzijním fondům nebo bankám, drobným 
investorům, obchodním partnerům, 
regulátorům a úřadům; vzhledem k tomu, 
že největší problémy, pokud jde 
o transparentnost, existují ve vztahu mezi 
zajišťovacími fondy a společnostmi, jejichž 
akcie tyto fondy získají nebo vlastní,

E. vzhledem k tomu, že analýza
transparentnosti a prostoru pro její 
posílení je nesporně jednou z priorit, 
a vzhledem k tomu, že transparentnost má 
řadu podob, jako například transparentnost 
zajišťovacích fondů vůči burzovním 
agentům, institucionálním investorům, jako 
např. penzijním fondům nebo bankám,
obchodním partnerům, regulátorům 
a úřadům; vzhledem ke stížnosti některých 
zúčastněných stran, pokud jde 
o transparentnost ve vztahu mezi 
zajišťovacími fondy a společnostmi, jejichž 
akcie tyto fondy získají nebo vlastní,

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Piia-Noora Kauppi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že nejednotné 
provádění směrnice o transparentnosti 
vedlo k nejednotné míře transparentnosti 
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v EU a k vyšším nákladům pro investory,

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že transparentnost 
je zásadní podmínkou pro důvěru 
investorů a pro porozumění komplexním 
finančním produktům a že tak prospívá 
optimálnímu fungování a stabilitě 
finančních trhů,

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Sharon Bowles

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že současná krize na 
trhu s nestandardními hypotékami není 
důsledkem chybějících právních předpisů 
pro investory, ale selhání ratingových 
agentur, a vzhledem k tomu, že ratingové 
agentury by proto měly podléhat v zásadě 
stejným pravidlům jako auditoři,

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 25
Sharon Bowles

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že současná krize na 
trhu s nestandardními hypotékami není 
důsledkem chybějících právních předpisů 
pro investory, ale selhání ratingových 
agentur, a vzhledem k tomu, že ratingové 
agentury by proto měly podléhat v zásadě 
stejným pravidlům jako auditoři,

F. vzhledem k tomu, že současná krize na 
trhu s nestandardními hypotékami není 
důsledkem chybějících právních předpisů 
pro investory, ani ji nelze přičíst jednomu 
odvětví: mezi různými nedostatky lze 
pozorovat, že sekuritizační postupy 
a postupy ratingové agentury v souvislosti 
s komplexními strukturovanými produkty 
vedlo k předražení těchto produktů 
vzhledem k podkladovým aktivům,

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Wolf Klinz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že současná krize na 
trhu s nestandardními hypotékami není 
důsledkem chybějících právních předpisů 
pro investory, ale selhání ratingových 
agentur, a vzhledem k tomu, že ratingové 
agentury by proto měly podléhat v zásadě 
stejným pravidlům jako auditoři,

F. vzhledem k tomu, že příčin současných 
otřesů na finančních trzích je mnoho 
a zahrnují:

– špatné úvěrové postupy na trhu 
s bydlením v USA,
– rychlou inovaci komplexních 
strukturovaných produktů,
– model „originate-to-distribute“ a dlouhý 
řetěz zprostředkování,
– lačnost investorů po stále vyšším obratu 
a krátkozraké pobídkové struktury, pokud 
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jde o odměňování, a
– střet zájmů ratingových agentur 
a nesprávné chápání významu ratingu

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Sajjad Karim

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že současná krize na 
trhu s nestandardními hypotékami není 
důsledkem chybějících právních předpisů 
pro investory, ale selhání ratingových 
agentur, a vzhledem k tomu, že ratingové 
agentury by proto měly podléhat v zásadě 
stejným pravidlům jako auditoři,

F. vzhledem k tomu, že existuje 
mezinárodní shoda vyjádřená Komisí, 
členskými státy, Evropskou centrální 
bankou, Fórem finanční stability, 
Mezinárodní organizací komisí pro cenné 
papíry a dalšími stranami o tom, že si 
porozumění úplným příčinám 
a důsledkům krize na trhu 
s nestandardními hypotékami vyžádá 
určitý čas; vzhledem k tomu, že ani 
zajišťovací fondy, ani soukromý kapitál 
nejsou považovány za příčinu současných 
finančních otřesů,

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že současná krize na 
trhu s nestandardními hypotékami není
důsledkem chybějících právních předpisů
pro investory, ale selhání ratingových 
agentur, a vzhledem k tomu, že ratingové 
agentury by proto měly podléhat v zásadě 

F. vzhledem k tomu, že současná krize na 
trhu s nestandardními hypotékami je
důsledkem několika faktorů, jako je 
například chybějící regulace amerických 
investičních bank, příliš velké uplatňování 
modelu „originate-and-distribute“ 
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stejným pravidlům jako auditoři, a sekuritizačního postupu, nerespektování 
postupu hloubkových kontrol, 
nepřiměřené posuzování rizik a selhání 
ratingových agentur, a vzhledem k tomu, 
že ratingové agentury by proto měly 
podléhat v zásadě stejným pravidlům jako 
auditoři,

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Kurt Joachim Lauk

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že současná krize na 
trhu s nestandardními hypotékami není 
důsledkem chybějících právních předpisů 
pro investory, ale selhání ratingových 
agentur, a vzhledem k tomu, že ratingové 
agentury by proto měly podléhat v zásadě 
stejným pravidlům jako auditoři,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Sharon Bowles

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že právní předpisy 
Společenství poskytují mechanismy, jako 
je např. postup projednávání ve výborech 
či Lamfalussyho postup, které umožňují 
flexibilně reagovat na změny 
v podnikatelském prostředí pomocí 
prováděcích opatření, a vzhledem k tomu, 

G. vzhledem k tomu, že právní předpisy 
Společenství poskytují mechanismy, jako 
je např. postup projednávání ve výborech 
či Lamfalussyho postup, které umožňují 
flexibilně reagovat na změny 
v podnikatelském prostředí pomocí 
prováděcích opatření, a vzhledem k tomu, 
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že díky delegovaným aktům – nástrojům 
nové Smlouvy – se tato situace dále zlepší,

že díky delegovaným aktům – nástrojům 
nové Smlouvy – se tato situace dále zlepší; 
vzhledem k tomu, že by však bylo chybou 
opomíjet škodu a právní nejistotu, které by 
mohly být způsobeny ukvapeným 
zavedením nevyzkoušených právních 
předpisů z důvodu, že budoucí změna by 
mohla být jednodušší,

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Sharon Bowles

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že si řada různých 
podnikatelských iniciativ vytvořila své
kodexy osvědčených postupů, které by 
mohly sloužit jako vzor pro právní 
předpisy EU, a vzhledem k tomu, že 
společnosti by měly být vyzývány nejen 
k tomu, aby plnily právní předpisy EU, ale 
také k tomu, aby si vypracovaly své vlastní 
kodexy osvědčených postupů,

H. vzhledem k tomu, že organizace, jako 
je Mezinárodní organizace komisí pro 
cenné papíry, Mezinárodní měnový fond, 
Organizace pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj a průmyslové subjekty, včetně 
zajišťovacích fondů a soukromého 
kapitálu již vytvořily zásady a kodexy 
osvědčených postupů, které vyžadují 
testování a sledování, a vzhledem k tomu, 
že společnosti by měly být vyzývány nejen 
k tomu, aby plnily právní předpisy EU, ale 
také k tomu, aby tyto kodexy přijaly podle 
zásady „dodržujte nebo vysvětlujte“ a aby 
byly podrobnosti tohoto dodržování 
a vysvětlování veřejně dostupné,

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Sajjad Karim

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že si řada různých 
podnikatelských iniciativ vytvořila své 
kodexy osvědčených postupů, které by 
mohly sloužit jako vzor pro právní 
předpisy EU, a vzhledem k tomu, že 
společnosti by měly být vyzývány nejen 
k tomu, aby plnily právní předpisy EU, ale 
také k tomu, aby si vypracovaly své vlastní 
kodexy osvědčených postupů,

H. vzhledem k tomu, že si řada různých 
podnikatelských iniciativ vytvořila své 
kodexy osvědčených postupů, které 
doplňují formální právní předpisy EU 
v oblastech, jejichž řešení 
formalizovanějším způsobem je obtížné
nebo nežádoucí, a vzhledem k tomu, že 
společnosti by měly být vyzývány nejen 
k tomu, aby plnily právní předpisy EU, ale 
také k tomu, aby si vypracovaly své vlastní 
kodexy osvědčených postupů,

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že si řada různých 
podnikatelských iniciativ vytvořila své 
kodexy osvědčených postupů, které by 
mohly sloužit jako vzor pro právní 
předpisy EU, a vzhledem k tomu, že 
společnosti by měly být vyzývány nejen 
k tomu, aby plnily právní předpisy EU, ale 
také k tomu, aby si vypracovaly své vlastní 
kodexy osvědčených postupů,

H. vzhledem k tomu, že si řada různých 
podnikatelských iniciativ vytvořila své 
kodexy osvědčených postupů, které by 
mohly sloužit jako vzor pro právní 
předpisy EU, a vzhledem k tomu, že 
společnosti by měly být vyzývány nejen 
k tomu, aby plnily právní předpisy EU, ale 
také k tomu, aby si vypracovaly své vlastní 
kodexy osvědčených postupů; vzhledem 
k tomu, že by se u těchto kodexů měla 
uplatnit zásada „dodržujte nebo 
vysvětlujte“ a že by měly být řádně 
a transparentně hodnoceny,

Or. en
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Pozměňovací návrh 34
Kurt Joachim Lauk

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že si řada různých 
podnikatelských iniciativ vytvořila své 
kodexy osvědčených postupů, které by 
mohly sloužit jako vzor pro právní 
předpisy EU, a vzhledem k tomu, že 
společnosti by měly být vyzývány nejen 
k tomu, aby plnily právní předpisy EU, ale 
také k tomu, aby si vypracovaly své vlastní 
kodexy osvědčených postupů,

H. vzhledem k tomu, že si iniciativy 
zajišťovacích fondů a soukromého 
kapitálu vytvořily své kodexy osvědčených 
postupů, které by měly dostat šanci 
prokázat svou hodnotu,

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že podle všeho není 
třeba vytvořit právní předpisy týkající se 
produktů,

I. vzhledem k tomu, že právní předpisy 
týkající se produktů se nejeví jako vhodný 
druh regulace pro úpravu tohoto 
inovačního odvětví,

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Kurt Joachim Lauk

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že podle všeho není I. vzhledem k tomu, že podle všeho zřejmě
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třeba vytvořit právní předpisy týkající se 
produktů,

není třeba vytvořit právní předpisy týkající 
se produktů,

Or. de

Pozměňovací návrh 37
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že půjčky cenných 
papírů s cílem hlasovat na základě 
vypůjčených akcií je špatná praxe a že 
dlouhodobí akcionáři jsou vhodnější než 
akcionáři s krátkodobými výhledy, 

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Sharon Bowles

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že v zájmu zlepšení 
právní úpravy lze právní předpisy použít 
pouze tehdy, pokud existuje důkaz 
o pochybení trhu, a tyto předpisy by 
neměly diskriminovat mezi podobnými 
investičními aktivitami,

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I b (nový)



PE405.821v01-00 22/44 AM\720518CS.doc
Externí překlad

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ib. vzhledem k tomu, že se stávající 
struktura řízení podniků vyznačuje 
nerovnováhou, pokud jde o vlastnictví, 
kontrolu, transparentnost, dohled, 
odpovědnost a informace; vzhledem 
k tomu, že zajišťovací fondy a soukromý 
kapitál mohou negativně ovlivňovat 
transparentnost provozního řízení 
podniků,

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Wolf Klinz

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. žádá Komisi, aby na základě článku 44, 
čl. 47 odst. 2 nebo článku 95 Smlouvy 
o ES (v závislosti na problematice) 
předložila Parlamentu legislativní návrh 
nebo návrhy týkající se transparentnosti 
zajišťovacích a soukromých kapitálových 
fondů; žádá rovněž, aby tyto návrhy byly 
vypracovány s přihlédnutím 
k interinstitucionálním diskusím a na 
základě níže uvedených podrobných 
doporučení;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Sharon Bowles

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. žádá Komisi, aby na základě článku 44, 
čl. 47 odst. 2 nebo článku 95 Smlouvy 
o ES (v závislosti na problematice)
předložila Parlamentu legislativní návrh 
nebo návrhy týkající se transparentnosti 
zajišťovacích a soukromých kapitálových 
fondů; žádá rovněž, aby tyto návrhy byly 
vypracovány s přihlédnutím 
k interinstitucionálním diskusím a na 
základě níže uvedených podrobných 
doporučení;

1. žádá Komisi, aby ve své revizi směrnice 
2004/109/ES o harmonizaci požadavků na 
průhlednost předložila Parlamentu také 
hodnocení fungování směrnice, pokud jde 
o zajišťovací a soukromé kapitálové 
fondy, včetně relevantních srovnání 
s jejím uplatňováním na jiné investory;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Kurt Joachim Lauk

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. žádá Komisi, aby na základě článku 44, 
čl. 47 odst. 2 nebo článku 95 Smlouvy 
o ES (v závislosti na problematice)
předložila Parlamentu legislativní návrh 
nebo návrhy týkající se transparentnosti 
zajišťovacích a soukromých kapitálových 
fondů; žádá rovněž, aby tyto návrhy byly 
vypracovány s přihlédnutím 
k interinstitucionálním diskusím a na 
základě níže uvedených podrobných 
doporučení;

1. žádá Komisi, aby nejprve zajistila 
dodržování stávajících právních předpisů 
v členských státech a případně poté
předložila Parlamentu legislativní návrh 
pro harmonizaci stávajících právních 
předpisů týkajících se zajišťovacích fondů
a soukromých kapitálových investic; žádá 
rovněž, aby tento návrh byl vypracován
s přihlédnutím k interinstitucionálním 
diskusím a na základě níže uvedených 
podrobných doporučení;

Or. de

Pozměňovací návrh 43
Wolf Klinz

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. žádá, aby zajišťovací fondy 
a soukromý kapitálový průmysl řešily 
otázky transparentnosti konkrétními 
návrhy, a pokud tyto návrhy již existují, 
aby je náležitě provedly a pravidelně 
informovaly Parlament a Komisi o svém 
pokroku ohledně těchto iniciativ; domnívá 
se, že pokud průmysl v blízké budoucnosti 
nedosáhne reálného pokroku, mohl by být 
legislativní návrh pro transparentnost 
zajišťovacích fondů a soukromého 
kapitálu správnou cestou pro řešení 
otázek transparentnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Piia-Noora Kauppi

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. upozorňuje na nutnost překonat 
překážky přeshraniční distribuce 
alternativních investic zavedením 
evropského režimu soukromého 
umisťování pro institucionální investory;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Sharon Bowles

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. navrhuje, aby bylo v Evropské unii 
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vytvořeno a mezinárodně propagováno 
jednotné internetové kontaktní místo pro 
kodexy osvědčených postupů; navrhuje, 
aby tyto internetové stránky zahrnovaly 
rejstřík tržních subjektů, které dodržují 
tyto kodexy, jejich prohlášení 
a vysvětlení nedodržení; podotýká, že 
důvody pro nedodržení mohou být také 
učebním nástrojem;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Wolf Klinz

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. naléhavě žádá Komisi, aby zavedla 
evropský režim soukromého umisťování 
s cílem odstranit překážky přeshraniční 
distribuce alternativních investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Wolf Klinz

Návrh usnesení
Příloha

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Příloha k návrhu usnesení:

Podrobná doporučení k obsahu 
požadovaných návrhů

vypouští se
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Evropský parlament žádá Komisi, aby 
navrhla směrnici nebo směrnice, které 
zaručí společnou normu transparentnosti 
a vyřeší níže uvedené problémy týkající se 
zajišťovacích a soukromých kapitálových 
fondů. Tato/tyto směrnice by přitom 
měla/y členským státům poskytnout 
možnost, aby v případě nutnosti provedly 
předpisy EU ve svých stávajících 
předpisech týkajících se práva společností 
s dostatečnou flexibilitou.
O zajišťovacích a soukromých 
kapitálových fondech
Evropský parlament žádá Komisi, aby 
předložila vhodné legislativní návrhy 
vycházející z přezkumu stávajícího acquis 
communautaire, který se týká různých 
typů investorů a protistran. Dále ji žádá, 
aby s cílem umožnit vysokou úroveň 
rozhodovacích procesů a transparentní 
komunikaci mezi investory a vedením 
firem přijala nebo stanovila pravidla, na 
jejichž základě by se jednoznačným 
způsobem zveřejňovaly a včas sdělovaly 
relevantní a věcné údaje.
Podle nových právních předpisů by měli 
být akcionáři povinni informovat emitenty 
o svém podílu na hlasovacích právech 
vyplývajícím z nabytí nebo pozbytí akcií 
v případě, že tento podíl dosáhne, 
přesáhne nebo klesne pod určitý práh, kdy 
první prahovou hodnotou by byla 3 %, čili 
nikoliv 5 %, jak je uvedeno ve směrnici 
2004/109/ES. Tyto nové předpisy by 
rovněž měly stanovit povinnost 
zajišťovacích a soukromých kapitálových 
fondů zveřejnit a vysvětlit svou investiční 
politiku a s ní související rizika 
společnostem, jejichž akcie nabudou nebo 
vlastní, drobným a institucionálním 
investorům, burzovním agentům 
a orgánům dohledu.
Tyto návrhy by se měly zakládat na 
analýze stávajících právních předpisů EU 
prováděné s cílem stanovit, v jakém 
rozsahu lze stávající pravidla 
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o transparentnosti uplatňovat pro 
specifickou situaci zajišťovacích 
a soukromých kapitálových fondů.
V souvislosti s výše zmíněnými 
legislativními návrhy by Komise měla 
zejména:
– zvážit, zda by na alternativní investice 
neměly být uplatňovány smluvní 
podmínky zajišťující reálné snížení rizika, 
přijetí opatření v případě, že budou 
překročeny prahové hodnoty, přiměřenou 
míru zveřejňování údajů, jasné vymezení 
období, po něž platí závazek nenakládat 
s akciemi, a jednoznačná pravidla pro 
zrušení a ukončení smlouvy;
– vyšetřit problematiku praní špinavých 
peněz v souvislosti se zajišťovacími 
a soukromými kapitálovými fondy.
Doporučení týkající se konkrétně 
zajišťovacích fondů
Evropský parlament žádá Komisi, aby 
stanovila pravidla, která by 
u zajišťovacích fondů zvýšila 
transparentnost způsobů hlasování. Tato 
pravidla by měla vycházet z toho, že 
předpisy Společenství jsou adresovány 
ředitelům těchto fondů, a mohou se týkat 
rovněž celoevropského systému pro 
identifikaci akcionářů.
V souvislosti s výše zmíněným(i) 
legislativním(i) návrhem (-hy) by Komise 
měla zejména:
– zvážit, zda by se neměl omezit nepříznivý 
dopad půjček cenných papírů;
– prověřit, zda by se požadavky týkající se 
podávání zpráv neměly vztahovat rovněž 
na dohody o spolupráci mezi několika 
akcionáři a na případy nepřímého nabytí 
hlasovacích práv prostřednictvím 
ujednání o opční koupi.
Doporučení týkající se konkrétně 
soukromých kapitálových fondů
Evropský parlament žádá Komisi, aby 
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stanovila pravidla zakazující soukromým 
kapitálovým fondům „tunelovat“ 
společnosti spekulativním rozprodáváním 
jejich majetku (tzv. „asset stripping“), 
a využívat tak svou finanční moc 
způsobem, který nabytou společnost pouze 
znevýhodňuje a nemá žádný pozitivní vliv 
na její budoucnost ani na situaci jejích 
zaměstnanců, věřitelů a obchodních 
partnerů;
V souvislosti s výše zmíněnými 
legislativními návrhy by Komise měla 
prozkoumat způsoby, jak řešit problémy, 
které vznikají v situacích, kdy banky 
půjčují soukromým kapitálovým 
společnostem velké finanční částky 
a následně odmítají jakoukoli 
odpovědnost za to, k jakému účelu budou 
tyto půjčky využity, či za to, jakých zdrojů 
bude využito na jejich splacení.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Sharon Bowles

Návrh usnesení
Příloha

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Příloha k návrhu usnesení:

Podrobná doporučení k obsahu 
požadovaných návrhů

vypouští se

Evropský parlament žádá Komisi, aby 
navrhla směrnici nebo směrnice, které 
zaručí společnou normu transparentnosti 
a vyřeší níže uvedené problémy týkající se 
zajišťovacích a soukromých kapitálových 
fondů. Tato/tyto směrnice by přitom 
měla/y členským státům poskytnout 
možnost, aby v případě nutnosti provedly 
předpisy EU ve svých stávajících 
předpisech týkajících se práva společností 
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s dostatečnou flexibilitou.
O zajišťovacích a soukromých 
kapitálových fondech
Evropský parlament žádá Komisi, aby 
předložila vhodné legislativní návrhy 
vycházející z přezkumu stávajícího acquis 
communautaire, který se týká různých 
typů investorů a protistran. Dále ji žádá, 
aby s cílem umožnit vysokou úroveň 
rozhodovacích procesů a transparentní 
komunikaci mezi investory a vedením 
firem přijala nebo stanovila pravidla, na 
jejichž základě by se jednoznačným 
způsobem zveřejňovaly a včas sdělovaly 
relevantní a věcné údaje.
Podle nových právních předpisů by měli 
být akcionáři povinni informovat emitenty 
o svém podílu na hlasovacích právech 
vyplývajícím z nabytí nebo pozbytí akcií 
v případě, že tento podíl dosáhne, 
přesáhne nebo klesne pod určitý práh, kdy 
první prahovou hodnotou by byla 3 %, čili 
nikoliv 5 %, jak je uvedeno ve směrnici 
2004/109/ES. Tyto nové předpisy by 
rovněž měly stanovit povinnost 
zajišťovacích a soukromých kapitálových 
fondů zveřejnit a vysvětlit svou investiční 
politiku a s ní související rizika 
společnostem, jejichž akcie nabudou nebo 
vlastní, drobným a institucionálním 
investorům, burzovním agentům 
a orgánům dohledu.
Tyto návrhy by se měly zakládat na 
analýze stávajících právních předpisů EU 
prováděné s cílem stanovit, v jakém 
rozsahu lze stávající pravidla 
o transparentnosti uplatňovat pro 
specifickou situaci zajišťovacích 
a soukromých kapitálových fondů.
V souvislosti s výše zmíněnými 
legislativními návrhy by Komise měla 
zejména:
– zvážit, zda by na alternativní investice 
neměly být uplatňovány smluvní 
podmínky zajišťující reálné snížení rizika, 
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přijetí opatření v případě, že budou 
překročeny prahové hodnoty, přiměřenou 
míru zveřejňování údajů, jasné vymezení 
období, po něž platí závazek nenakládat 
s akciemi, a jednoznačná pravidla pro 
zrušení a ukončení smlouvy;
– vyšetřit problematiku praní špinavých 
peněz v souvislosti se zajišťovacími 
a soukromými kapitálovými fondy.
Doporučení týkající se konkrétně 
zajišťovacích fondů
Evropský parlament žádá Komisi, aby 
stanovila pravidla, která by 
u zajišťovacích fondů zvýšila 
transparentnost způsobů hlasování. Tato 
pravidla by měla vycházet z toho, že 
předpisy Společenství jsou adresovány 
ředitelům těchto fondů, a mohou se týkat 
rovněž celoevropského systému pro 
identifikaci akcionářů.
V souvislosti s výše zmíněným(i) 
legislativním(i) návrhem (-hy) by Komise 
měla zejména:
– zvážit, zda by se neměl omezit nepříznivý 
dopad půjček cenných papírů;
– prověřit, zda by se požadavky týkající se 
podávání zpráv neměly vztahovat rovněž 
na dohody o spolupráci mezi několika 
akcionáři a na případy nepřímého nabytí 
hlasovacích práv prostřednictvím 
ujednání o opční koupi.
Doporučení týkající se konkrétně 
soukromých kapitálových fondů
Evropský parlament žádá Komisi, aby 
stanovila pravidla zakazující soukromým 
kapitálovým fondům „tunelovat“ 
společnosti spekulativním rozprodáváním 
jejich majetku (tzv. „asset stripping“), 
a využívat tak svou finanční moc 
způsobem, který nabytou společnost pouze 
znevýhodňuje a nemá žádný pozitivní vliv 
na její budoucnost ani na situaci jejích 
zaměstnanců, věřitelů a obchodních 
partnerů;
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V souvislosti s výše zmíněnými 
legislativními návrhy by Komise měla 
prozkoumat způsoby, jak řešit problémy, 
které vznikají v situacích, kdy banky 
půjčují soukromým kapitálovým 
společnostem velké finanční částky 
a následně odmítají jakoukoli 
odpovědnost za to, k jakému účelu budou 
tyto půjčky využity, či za to, jakých zdrojů 
bude využito na jejich splacení.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Wolf Klinz

Návrh usnesení
Příloha – úvodní část

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Evropský parlament žádá Komisi, aby 
navrhla směrnici nebo směrnice, které 
zaručí společnou normu transparentnosti 
a vyřeší níže uvedené problémy týkající se 
zajišťovacích a soukromých kapitálových 
fondů. Tato/tyto směrnice by přitom 
měla/y členským státům poskytnout 
možnost, aby v případě nutnosti provedly 
předpisy EU ve svých stávajících 
předpisech týkajících se práva společností 
s dostatečnou flexibilitou.

Evropský parlament žádá zajišťovací 
fondy a soukromý kapitálový průmysl, aby 
předložily konkrétní návrhy, které zaručí 
společnou normu transparentnosti, a kde 
tyto návrhy již existují, aby je náležitě 
provedly.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Sharon Bowles

Návrh usnesení
Příloha – úvodní odstavec

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Evropský parlament žádá Komisi, aby Evropský parlament žádá Komisi, aby 
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navrhla směrnici nebo směrnice, které 
zaručí společnou normu transparentnosti 
a vyřeší níže uvedené problémy týkající se
zajišťovacích a soukromých kapitálových 
fondů. Tato/tyto směrnice by přitom 
měla/y členským státům poskytnout 
možnost, aby v případě nutnosti provedly 
předpisy EU ve svých stávajících 
předpisech týkajících se práva společností 
s dostatečnou flexibilitou.

vybízela k větší transparentnosti podporou 
a sledováním vývoje samoregulace, která 
již byla zavedena správci zajišťovacích 
a soukromých kapitálových fondů a jejich 
protistranami, a aby vybízela členské státy 
k podpoře tohoto úsilí cestou dialogu 
a výměny osvědčených postupů.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Wolf Klinz

Návrh usnesení
Příloha – O zajišťovacích a soukromých kapitálových fondech

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Evropský parlament žádá Komisi, aby 
předložila vhodné legislativní návrhy 
vycházející z přezkumu stávajícího acquis 
communautaire, který se týká různých 
typů investorů a protistran. Dále ji žádá, 
aby s cílem umožnit vysokou úroveň 
rozhodovacích procesů a transparentní 
komunikaci mezi investory a vedením 
firem přijala nebo stanovila pravidla, na 
jejichž základě by se jednoznačným 
způsobem zveřejňovaly a včas sdělovaly 
relevantní a věcné údaje.

Evropský parlament žádá zajišťovací 
fondy a soukromý kapitálový průmysl, aby 
předložily vhodné a konkrétní návrhy. 
Dále je žádá, aby s cílem umožnit vysokou 
úroveň rozhodovacích procesů 
a transparentní komunikaci mezi investory 
a vedením firem přijaly nebo stanovily 
pravidla, na jejichž základě by se 
jednoznačným způsobem zveřejňovaly 
a včas sdělovaly relevantní a věcné údaje; 
kde tyto návrhy již existují, měly by být 
náležitě provedeny.

Podle nových právních předpisů by měli 
být akcionáři povinni informovat emitenty 
o svém podílu na hlasovacích právech 
vyplývajícím z nabytí nebo pozbytí akcií 
v případě, že tento podíl dosáhne, 
přesáhne nebo klesne pod určitý práh, kdy 
první prahovou hodnotou by byla 3 %, čili 
nikoliv 5 %, jak je uvedeno ve směrnici 
2004/109/ES. Tyto nové předpisy by 
rovněž měly stanovit povinnost 
zajišťovacích a soukromých kapitálových 
fondů zveřejnit a vysvětlit svou investiční 
politiku a s ní související rizika 
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společnostem, jejichž akcie nabudou nebo 
vlastní, drobným a institucionálním 
investorům, burzovním agentům 
a orgánům dohledu.
Tyto návrhy by se měly zakládat na 
analýze stávajících právních předpisů EU 
prováděné s cílem stanovit, v jakém 
rozsahu lze stávající pravidla 
o transparentnosti uplatňovat pro 
specifickou situaci zajišťovacích 
a soukromých kapitálových fondů.

Tyto návrhy by měly doplňovat stávající 
pravidla o transparentnosti.

V souvislosti s výše zmíněnými 
legislativními návrhy by Komise měla 
zejména:
– zvážit, zda by na alternativní investice 
neměly být uplatňovány smluvní 
podmínky zajišťující reálné snížení rizika, 
přijetí opatření v případě, že budou 
překročeny prahové hodnoty, přiměřenou 
míru zveřejňování údajů, jasné vymezení 
období, po něž platí závazek nenakládat 
s akciemi, a jednoznačná pravidla pro 
zrušení a ukončení smlouvy;
– vyšetřit problematiku praní špinavých 
peněz v souvislosti se zajišťovacími 
a soukromými kapitálovými fondy.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Sharon Bowles

Návrh usnesení
Příloha – O zajišťovacích a soukromých kapitálových fondech

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Evropský parlament žádá Komisi, aby 
předložila vhodné legislativní návrhy 
vycházející z přezkumu stávajícího acquis 
communautaire, který se týká různých typů 
investorů a protistran. Dále ji žádá, aby 
s cílem umožnit vysokou úroveň 
rozhodovacích procesů a transparentní 
komunikaci mezi investory a vedením 
firem přijala nebo stanovila pravidla, na 

Evropský parlament žádá Komisi, aby 
předložila přezkum stávajícího acquis 
communautaire, který se týká různých typů 
investorů a protistran, společně 
s posouzením dopadů a závěrem, zda 
existují nedostatky, kvůli kterým by měly 
být provedeny úpravy.
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jejichž základě by se jednoznačným 
způsobem zveřejňovaly a včas sdělovaly 
relevantní a věcné údaje.
Podle nových právních předpisů by měli 
být akcionáři povinni informovat emitenty 
o svém podílu na hlasovacích právech 
vyplývajícím z nabytí nebo pozbytí akcií 
v případě, že tento podíl dosáhne, 
přesáhne nebo klesne pod určitý práh, kdy 
první prahovou hodnotou by byla 3 %, čili 
nikoliv 5 %, jak je uvedeno ve směrnici 
2004/109/ES. Tyto nové předpisy by 
rovněž měly stanovit povinnost 
zajišťovacích a soukromých kapitálových 
fondů zveřejnit a vysvětlit svou investiční 
politiku a s ní související rizika 
společnostem, jejichž akcie nabudou nebo 
vlastní, drobným a institucionálním 
investorům, burzovním agentům 
a orgánům dohledu.
Tyto návrhy by se měly zakládat na 
analýze stávajících právních předpisů EU
prováděné s cílem stanovit, v jakém 
rozsahu lze stávající pravidla
o transparentnosti uplatňovat pro
specifickou situaci zajišťovacích 
a soukromých kapitálových fondů.

Domnívá se, že Komise nesmí 
diskriminovat mezi různými kategoriemi 
aktiv a že analýza stávajících právních 
předpisů a pravidel o transparentnosti EU 
musí být posuzována jako celek a nesmí 
být omezena na specifickou situaci 
zajišťovacích a soukromých kapitálových 
fondů.

V souvislosti s výše zmíněnými 
legislativními návrhy by Komise měla 
zejména:

Vybízí Komisi, aby prozkoumala způsoby, 
jak zvýšit viditelnost rizik, které se liší od 
úvěrové způsobilosti, a jejich porozumění. 
Pozornost by měla být věnována 
skutečnosti, zda stávající směrnice 
a opatření pro větší transparentnost 
nejsou ve skutečnosti oslabovány 
„právními spamy“ a nepřiměřenými 
prohlášeními o vyloučení odpovědnosti 
nebo záruk ve smlouvách;

– zvážit, zda by na alternativní investice 
neměly být uplatňovány smluvní 
podmínky zajišťující reálné snížení rizika, 
přijetí opatření v případě, že budou 
překročeny prahové hodnoty, přiměřenou 
míru zveřejňování údajů, jasné vymezení 
období, po něž platí závazek nenakládat 
s akciemi, a jednoznačná pravidla pro 
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zrušení a ukončení smlouvy;
– vyšetřit problematiku praní špinavých 
peněz v souvislosti se zajišťovacími 
a soukromými kapitálovými fondy.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Kurt Joachim Lauk

Návrh usnesení
Příloha – O zajišťovacích a soukromých kapitálových fondech – pododstavec 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Evropský parlament žádá Komisi, aby 
předložila vhodné legislativní návrhy 
vycházející z přezkumu stávajícího acquis 
communautaire, který se týká různých typů 
investorů a protistran. Dále ji žádá, aby 
s cílem umožnit vysokou úroveň 
rozhodovacích procesů a transparentní 
komunikaci mezi investory a vedením 
firem přijala nebo stanovila pravidla, na 
jejichž základě by se jednoznačným 
způsobem zveřejňovaly a včas sdělovaly 
relevantní a věcné údaje.

Evropský parlament žádá Komisi, aby 
přezkoumala stávající acquis 
communautaire, které se týká různých typů 
investorů a protistran, a aby prozkoumala 
možnost rozlišování mezi zajišťovacími 
fondy a soukromými a jinými investory. 
Dále ji žádá, aby s cílem umožnit vysokou 
úroveň rozhodovacích procesů 
a transparentní komunikaci mezi investory 
a vedením firem přijala pravidla směrnice 
o transparentnosti, na jejichž základě by 
se jednoznačným způsobem zveřejňovaly 
a včas sdělovaly relevantní a věcné údaje.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Návrh usnesení
Příloha – O zajišťovacích a soukromých kapitálových fondech – pododstavec 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Evropský parlament žádá Komisi, aby 
předložila vhodné legislativní návrhy 
vycházející z přezkumu stávajícího acquis 
communautaire, který se týká různých typů 
investorů a protistran. Dále ji žádá, aby 
s cílem umožnit vysokou úroveň 
rozhodovacích procesů a transparentní 

Evropský parlament žádá Komisi, aby 
předložila vhodné legislativní návrhy 
vycházející z přezkumu stávajícího acquis 
communautaire, který se týká různých typů 
investorů a protistran. Dále ji žádá, aby 
s cílem umožnit vysokou úroveň 
rozhodovacích procesů a transparentní 



PE405.821v01-00 36/44 AM\720518CS.doc
Externí překlad

CS

komunikaci mezi investory a vedením 
firem přijala nebo stanovila pravidla, na 
jejichž základě by se jednoznačným 
způsobem zveřejňovaly a včas sdělovaly 
relevantní a věcné údaje.

komunikaci mezi investory a vedením 
firem, stejně jako mezi investory a jinými 
protistranami přijala nebo stanovila 
pravidla, na jejichž základě by se 
jednoznačným způsobem zveřejňovaly 
a včas sdělovaly relevantní a věcné údaje.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Kurt Joachim Lauk

Návrh usnesení
Příloha – O zajišťovacích a soukromých kapitálových fondech – pododstavec 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Podle nových právních předpisů by měli 
být akcionáři povinni informovat emitenty 
o svém podílu na hlasovacích právech 
vyplývajícím z nabytí nebo pozbytí akcií 
v případě, že tento podíl dosáhne, přesáhne 
nebo klesne pod určitý práh, kdy první 
prahovou hodnotou by byla 3 %, čili 
nikoliv 5 %, jak je uvedeno ve směrnici 
2004/109/ES. Tyto nové předpisy by 
rovněž měly stanovit povinnost 
zajišťovacích a soukromých kapitálových 
fondů zveřejnit a vysvětlit svou investiční 
politiku a s ní související rizika 
společnostem, jejichž akcie nabudou nebo 
vlastní, drobným a institucionálním 
investorům, burzovním agentům 
a orgánům dohledu.

Podle nových právních předpisů by měli 
být akcionáři povinni informovat emitenty 
o svém podílu na hlasovacích právech 
vyplývajícím z nabytí nebo pozbytí akcií 
v případě, že tento podíl dosáhne, přesáhne 
nebo klesne pod určitý práh, kdy první 
prahovou hodnotou by byla 3 %, čili 
nikoliv 5 %, jak je uvedeno ve směrnici 
2004/109/ES. Tyto nové předpisy by 
rovněž měly stanovit povinnost 
zajišťovacích a soukromých kapitálových 
fondů, pokud lze tyto kategorie investorů 
odlišit od jiných, zveřejnit a vysvětlit svou 
obecnou investiční politiku a s ní 
související rizika společnostem, jejichž 
akcie nabudou nebo vlastní, drobným 
a institucionálním investorům, burzovním 
agentům a orgánům dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Návrh usnesení
Příloha – O zajišťovacích a soukromých kapitálových fondech – pododstavec 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

V souvislosti s výše zmíněnými 
legislativními návrhy by Komise měla 
zejména:

V souvislosti s výše zmíněnými 
legislativními návrhy by Komise měla 
zejména:

– zvážit, zda by na alternativní investice 
neměly být uplatňovány smluvní podmínky 
zajišťující reálné snížení rizika, přijetí 
opatření v případě, že budou překročeny 
prahové hodnoty, přiměřenou míru 
zveřejňování údajů, jasné vymezení 
období, po něž platí závazek nenakládat 
s akciemi, a jednoznačná pravidla pro 
zrušení a ukončení smlouvy;

– zvážit, zda by na alternativní investice 
neměly být uplatňovány smluvní podmínky 
zajišťující reálné snížení rizika, přijetí 
opatření v případě, že budou překročeny 
prahové hodnoty, přiměřenou míru 
zveřejňování údajů, jasné vymezení 
období, po něž platí závazek nenakládat 
s akciemi, a jednoznačná pravidla pro 
zrušení a ukončení smlouvy;

– vyšetřit problematiku praní špinavých 
peněz v souvislosti se zajišťovacími 
a soukromými kapitálovými fondy.

– vyšetřit problematiku praní špinavých 
peněz v souvislosti se zajišťovacími
a soukromými kapitálovými fondy.

– harmonizovat pravidla a doporučení pro 
registraci a identifikaci investorů od 
určité velikosti a zveřejnit jejich strategie 
a záměry;
– navrhnout pravidla a doporučení pro 
zabránění zneužití půjček cenných papírů 
pro účely výkonu hlasovacích práv 
spojených s vypůjčenými akciemi na 
valných hromadách akcionářů;
– navrhnout pravidla a doporučení, aby 
byly zprostředkovatelé povinni umožnit 
původním investorům aktivně se účastnit 
hlasování na valných hromadách 
akcionářů a ujistit se tak, že jejich pokyny 
týkající se hlasování jsou jejich zástupci 
dodržovány, a dále zajistit zveřejnění 
způsobů hlasování identifikovaných 
investorů;
– zřídit společně s průmyslem kodex 
osvědčených postupů pro vytvoření nové 
rovnováhy stávající struktury řízení 
podniků s cílem posílit dlouhodobou 
orientaci a odradit od finančních a jiných 
pobídek pro krátkodobé přebírání příliš 
velkého rizika a neodpovědné chování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 57
Wolf Klinz

Návrh usnesení
Příloha – Doporučení týkající se konkrétně zajišťovacích fondů

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Evropský parlament žádá Komisi, aby 
stanovila pravidla, která by u zajišťovacích 
fondů zvýšila transparentnost způsobů 
hlasování. Tato pravidla by měla vycházet 
z toho, že předpisy Společenství jsou 
adresovány ředitelům těchto fondů, 
a mohou se týkat rovněž celoevropského 
systému pro identifikaci akcionářů.

Evropský parlament žádá průmysl 
zajišťovacích fondů, aby stanovil pravidla 
pro samoregulaci, která by u zajišťovacích 
fondů zvýšila transparentnost způsobů 
hlasování, a aby prozkoumal možnost 
zmírnění nežádoucích účinků půjček 
cenných papírů a nepřímého nabývání 
hlasovacích práv prostřednictvím opční 
koupě; kde tyto návrhy již existují, měly 
by být náležitě provedeny.

V souvislosti s výše zmíněným(i) 
legislativním(i) návrhem (-hy) by Komise 
měla zejména:
– zvážit, zda by se neměl omezit nepříznivý 
dopad půjček cenných papírů;
– prověřit, zda by se požadavky týkající se 
podávání zpráv neměly vztahovat rovněž 
na dohody o spolupráci mezi několika 
akcionáři a na případy nepřímého nabytí 
hlasovacích práv prostřednictvím 
ujednání o opční koupi.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Sharon Bowles

Návrh usnesení
Příloha – Doporučení týkající se konkrétně zajišťovacích fondů

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Evropský parlament žádá Komisi, aby 
stanovila pravidla, která by 
u zajišťovacích fondů zvýšila 

Evropský parlament žádá Komisi, aby:
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transparentnost způsobů hlasování. Tato 
pravidla by měla vycházet z toho, že 
předpisy Společenství jsou adresovány 
ředitelům těchto fondů, a mohou se týkat 
rovněž celoevropského systému pro 
identifikaci akcionářů.
V souvislosti s výše zmíněným(i) 
legislativním(i) návrhem (-hy) by Komise 
měla zejména:
– zvážit, zda by se neměl omezit nepříznivý 
dopad půjček cenných papírů;

– zvážila , zda by se neměl omezit 
nepříznivý dopad půjček cenných papírů;

– prověřit, zda by se požadavky týkající se 
podávání zpráv neměly vztahovat rovněž 
na dohody o spolupráci mezi několika 
akcionáři a na případy nepřímého nabytí 
hlasovacích práv prostřednictvím ujednání 
o opční koupi.

– prověřila, zda by se požadavky týkající 
se podávání zpráv neměly vztahovat 
rovněž na případy nepřímého nabytí 
hlasovacích práv prostřednictvím ujednání 
o opční koupi.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Kurt Joachim Lauk

Návrh usnesení
Příloha – Doporučení týkající se konkrétně zajišťovacích fondů – pododstavec 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Evropský parlament žádá Komisi, aby 
stanovila pravidla, která by u zajišťovacích 
fondů zvýšila transparentnost způsobů 
hlasování. Tato pravidla by měla vycházet 
z toho, že předpisy Společenství jsou 
adresovány ředitelům těchto fondů, 
a mohou se týkat rovněž celoevropského 
systému pro identifikaci akcionářů.

Evropský parlament žádá Komisi, aby 
stanovila pravidla, která by u zajišťovacích 
fondů zvýšila transparentnost způsobů 
hlasování. Tato pravidla by měla vycházet 
z toho, že předpisy Společenství jsou 
adresovány ředitelům těchto fondů, 
a mohou se týkat rovněž celoevropského 
systému pro identifikaci akcionářů, pokud 
jde o registrované akcie.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Kurt Joachim Lauk

Návrh usnesení
Příloha – Doporučení týkající se konkrétně zajišťovacích fondů – pododstavec 2 –
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odrážka 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zvážit, zda by se neměl omezit nepříznivý 
dopad půjček cenných papírů;

– prozkoumat praxi na trhu, pokud jde 
o půjčky cenných papírů a hlasování na 
základě vypůjčených akcií, s ohledem na 
zásady lepší právní úpravy a pozitivní 
dopady půjček cenných papírů, které mimo 
jiné umožňují zabránit průtahům při 
vypořádávání obchodů s cennými papíry, 
čímž zvyšují účinnost těchto trhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Ieke van den Burg

Návrh usnesení
Příloha – Doporučení týkající se konkrétně soukromých kapitálových fondů

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Evropský parlament žádá Komisi, aby 
stanovila pravidla zakazující soukromým 
kapitálovým fondům „tunelovat“ 
společnosti spekulativním rozprodáváním 
jejich majetku (tzv. „asset stripping“), 
a využívat tak svou finanční moc 
způsobem, který nabytou společnost pouze 
znevýhodňuje a nemá žádný pozitivní vliv 
na její budoucnost ani na situaci jejích 
zaměstnanců, věřitelů a obchodních 
partnerů;

Evropský parlament žádá Komisi, aby 
stanovila pravidla zakazující soukromým 
kapitálovým fondům „tunelovat“ 
společnosti spekulativním rozprodáváním 
jejich majetku (tzv. „asset stripping“), 
a využívat tak svou finanční moc 
způsobem, který nabytou společnost pouze 
znevýhodňuje a nemá žádný pozitivní vliv 
na její budoucnost ani na situaci jejích 
zaměstnanců, věřitelů a obchodních 
partnerů;

Za tímto účelem by Komise měla zavést 
omezení, pokud jde o odvádění likvidních 
aktiv z nabytého podniku; měla by být 
zejména zastavena praxe financování 
dividend dodatečným dluhem na aktivech 
podniku; měl by být přijat společný 
soubor pravidel pro zajištění zachování 
kapitálu v podnicích;
Ve stejném duchu by Komise měla vytvořit 
předpisy, které stanoví plnou 
transparentnost systémů odměňování 
správců, včetně akciových opcí, 
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prostřednictvím formálního souhlasu 
valné hromady akcionářů společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Wolf Klinz

Návrh usnesení
Příloha – Doporučení týkající se konkrétně soukromých kapitálových fondů

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Evropský parlament žádá Komisi, aby 
stanovila pravidla zakazující soukromým 
kapitálovým fondům „tunelovat“ 
společnosti spekulativním rozprodáváním 
jejich majetku (tzv. „asset stripping“), 
a využívat tak svou finanční moc 
způsobem, který nabytou společnost pouze 
znevýhodňuje a nemá žádný pozitivní vliv 
na její budoucnost ani na situaci jejích 
zaměstnanců, věřitelů a obchodních 
partnerů;

Evropský parlament žádá průmysl 
soukromých kapitálových fondů, aby 
stanovil pravidla pro samoregulaci
zakazující soukromým kapitálovým 
fondům „tunelovat“ společnosti 
spekulativním rozprodáváním jejich 
majetku (tzv. „asset stripping“), a využívat 
tak svou finanční moc způsobem, který 
nabytou společnost pouze znevýhodňuje 
a nemá žádný pozitivní vliv na její 
budoucnost ani na situaci jejích 
zaměstnanců, věřitelů a obchodních 
partnerů; kde tyto návrhy již existují, měly 
by být náležitě provedeny;

V souvislosti s výše zmíněnými 
legislativními návrhy by Komise měla 
prozkoumat způsoby, jak řešit problémy, 
které vznikají v situacích, kdy banky 
půjčují soukromým kapitálovým 
společnostem velké finanční částky 
a následně odmítají jakoukoli 
odpovědnost za to, k jakému účelu budou 
tyto půjčky využity, či za to, jakých zdrojů 
bude využito na jejich splacení.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Sharon Bowles

Návrh usnesení
Příloha – Doporučení týkající se konkrétně soukromých kapitálových fondů
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Evropský parlament žádá Komisi, aby 
stanovila pravidla zakazující soukromým 
kapitálovým fondům „tunelovat“ 
společnosti spekulativním rozprodáváním 
jejich majetku (tzv. „asset stripping“), 
a využívat tak svou finanční moc 
způsobem, který nabytou společnost pouze 
znevýhodňuje a nemá žádný pozitivní vliv 
na její budoucnost ani na situaci jejích 
zaměstnanců, věřitelů a obchodních 
partnerů;

Evropský parlament žádá Komisi, aby 
prověřila, zda členské státy zavedly 
opatření proti spekulativnímu 
rozprodávání majetku (tzv. „asset 
stripping“), včetně náležitých povinností 
pro ředitele, aby bylo možné s určitostí 
zjistit, zda by opatření Společenství bylo 
účinnější;

V souvislosti s výše zmíněnými 
legislativními návrhy by Komise měla 
prozkoumat způsoby, jak řešit problémy, 
které vznikají v situacích, kdy banky 
půjčují soukromým kapitálovým 
společnostem velké finanční částky 
a následně odmítají jakoukoli 
odpovědnost za to, k jakému účelu budou 
tyto půjčky využity, či za to, jakých zdrojů 
bude využito na jejich splacení.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Kurt Joachim Lauk

Návrh usnesení
Příloha – Doporučení týkající se konkrétně soukromých kapitálových fondů –
pododstavec 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Evropský parlament žádá Komisi, aby 
stanovila pravidla zakazující soukromým 
kapitálovým fondům „tunelovat“ 
společnosti spekulativním rozprodáváním 
jejich majetku (tzv. „asset stripping“), 
a využívat tak svou finanční moc 
způsobem, který nabytou společnost pouze 
znevýhodňuje a nemá žádný pozitivní vliv 
na její budoucnost ani na situaci jejích 
zaměstnanců, věřitelů a obchodních 
partnerů;

Evropský parlament žádá Komisi, aby 
přezkoumala, vyhodnotila a případně 
vylepšila stávající právní předpisy 
Společenství při zohlednění vnitrostátních 
právních předpisů do té míry, aby bylo 
zabráněno „tunelování“ podniků, které by 
mohlo z dlouhodobého hlediska nabytou 
společnost pouze znevýhodňovat a nemá 
žádný pozitivní vliv na její budoucnost ani 
na zájmy jejích zaměstnanců, věřitelů 
a obchodních partnerů;

Or. de
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Pozměňovací návrh 65
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Návrh usnesení
Příloha – Doporučení týkající se konkrétně soukromých kapitálových fondů –
pododstavec 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

V souvislosti s výše zmíněnými 
legislativními návrhy by Komise měla 
prozkoumat způsoby, jak řešit problémy, 
které vznikají v situacích, kdy banky 
půjčují soukromým kapitálovým 
společnostem velké finanční částky 
a následně odmítají jakoukoli odpovědnost 
za to, k jakému účelu budou tyto půjčky 
využity, či za to, jakých zdrojů bude 
využito na jejich splacení.

V souvislosti s výše zmíněnými 
legislativními návrhy by Komise měla 
prozkoumat způsoby, jak řešit problémy, 
které vznikají v situacích, kdy banky 
půjčují soukromým kapitálovým 
společnostem velké finanční částky 
a následně odmítají jakoukoli odpovědnost 
za to, k jakému účelu budou tyto půjčky 
využity, či za to, jakých zdrojů bude 
využito na jejich splacení; Komise by 
rovněž měla s ohledem na životaschopnost 
společnosti posoudit možnosti stanovení 
horní hranice pro spekulaci spojenou 
s jednorázovým odkupem.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Kurt Joachim Lauk

Návrh usnesení
Příloha – Doporučení týkající se konkrétně soukromých kapitálových fondů –
pododstavec 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

V souvislosti s výše zmíněnými 
legislativními návrhy by Komise měla 
prozkoumat způsoby, jak řešit problémy, 
které vznikají v situacích, kdy banky 
půjčují soukromým kapitálovým 
společnostem velké finanční částky 
a následně odmítají jakoukoli
odpovědnost za to, k jakému účelu budou 
tyto půjčky využity, či za to, jakých zdrojů 

V souvislosti s výše zmíněnými 
legislativními návrhy by Komise měla 
prozkoumat úlohu bank jakožto 
poskytovatelů půjček soukromým 
kapitálovým společnostem, přičemž by 
měla mít na paměti, že odpovědnost za to, 
k jakému účelu budou tyto půjčky využity, 
a za to, jakých zdrojů bude využito na
jejich splacení, nese dlužník.
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bude využito na jejich splacení.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Ieke van den Burg

Návrh usnesení
Příloha – Doporučení týkající se konkrétně soukromých kapitálových fondů –
pododstavec 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Evropský parlament žádá Komisi, aby 
přezkoumala směrnici o převodu podniků 
77/187/ES s cílem rozšířit její uplatnění 
na převody akcií, jako je tomu v případě 
spekulativní koupě; týká se to zejména 
ustanovení věnovaných právům 
zaměstnanců, pokud jde o zveřejňování, 
konzultaci a ochranu.

Or. en


	720518cs.doc

