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Muudatusettepanek 1
Sajjad Karim

Resolutsiooni ettepanek
Esimene a taane (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse 31. jaanuari 1977. aasta 
teist nõukogu direktiivi 77/91/EMÜ 
tagatiste kooskõlastamise kohta, mida 
liikmesriigid äriühingu liikmete ja 
kolmandate isikute huvide kaitseks EMÜ 
asutamislepingu artikli 58 teises lõigus 
tähendatud äriühingutelt nõuavad seoses 
aktsiaseltside asutamise ning nende 
kapitali säilitamise ja muutmisega, et 
muuta sellised tagatised ühenduse kõigis 
osades võrdväärseteks1; 

Or. en

Muudatusettepanek 2
Sajjad Karim

Resolutsiooni ettepanek
Kolmas a taane (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiivi 
2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste 
teatavate õiguslike aspektide, eriti 
elektroonilise kaubanduse kohta siseturul 
(direktiiv elektroonilise kaubanduse 
kohta)2;

Or. en

                                               
1 EÜT L 26, 31.1.1977, lk 1.
2 EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1.
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Muudatusettepanek 3
Sajjad Karim

Resolutsiooni ettepanek
Kaheksas a taane (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse nõukogu 3. juuni 2003. 
aasta direktiivi 2003/48/EÜ hoiuste 
intresside maksustamise kohta1;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Sajjad Karim

Resolutsiooni ettepanek
Kolmeteistkümnes a taane (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 9. märtsi 2005. aasta direktiivi 
2005/1/EÜ, millega muudetakse nõukogu 
direktiive 73/239/EMÜ, 85/611/EMÜ, 
91/675/EMÜ, 92/49/EMÜ ja 93/6/EMÜ, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiive 94/19/EÜ, 98/78/EÜ, 
2000/12/EÜ, 2001/34/EÜ, 2002/83/EÜ ja 
2002/87/EÜ ning luuakse finantsteenuste 
komiteede uus organisatsiooniline 
struktuur2;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Sajjad Karim

Resolutsiooni ettepanek
Kuueteistkümnes a taane (uus)

                                               
1 ELT L 157, 26.6.2003, lk 38.
2 ELT L 79, 24.3.2005, lk 9.
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse komisjoni 10. augusti 
2006. aasta direktiivi 2006/73/EÜ, millega 
rakendatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2004/39/EÜ seoses 
investeerimisühingute suhtes 
kohaldatavate organisatsiooniliste nõuete 
ja tegutsemistingimustega ning nimetatud 
direktiivi jaoks määratletud mõistetega1

(finantsinstrumentide turgude direktiiv); 

Or. en

Muudatusettepanek 6
Sajjad Karim

Resolutsiooni ettepanek
Kuueteistkümnes b taane (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse komisjoni direktiivi 
2007/16/EÜ avatud investeerimisfonde 
(UCITS) käsitlevate õigus- ja 
haldusnormide kooskõlastamist käsitleva 
nõukogu direktiivi 85/611/EMÜ 
rakendamise kohta seoses teatavate 
mõistete selgitamisega2; 

Or. en

Muudatusettepanek 7
Sajjad Karim

Resolutsiooni ettepanek
Kaheksateistkümnes a taane (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse majandus- ja 
rahanduskomisjoni tellitud uuringut 

                                               
1 ELT L 241, 2.9.2006, lk 26.
2 ELT L 79, 20.3.2007, lk 11.
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„Riskifondid: läbipaistvus ja huvide 
konflikt”1;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Sajjad Karim

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et teadaolevalt võivad 
alternatiivsed investeerimisvahendid, nagu 
riskifondid ja erakapitali 
investeerimisfondid, pakkuda fondi 
varahalduritele riskide hajutamise uusi 
võimalusi, parandada turu likviidsust ja 
suurema kasumi väljavaateid investoritele 
ning parandada turu tõhusust;

A. arvestades, et teadaolevalt võivad 
alternatiivsed investeerimisvahendid, nagu 
riskifondid ja erakapitali 
investeerimisfondid, pakkuda fondi 
varahalduritele riskide hajutamise uusi 
võimalusi, parandada turu likviidsust ja 
suurema kasumi väljavaateid investoritele, 
aidata kaasa hinna määramise protsessile, 
riskide hajutamisele ja rahalisele 
integreerimisele ning parandada turu 
tõhusust;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et teadaolevalt võivad 
alternatiivsed investeerimisvahendid, nagu 
riskifondid ja erakapitali 
investeerimisfondid, pakkuda fondi 
varahalduritele riskide hajutamise uusi 
võimalusi, parandada turu likviidsust ja 
suurema kasumi väljavaateid investoritele 
ning parandada turu tõhusust;

A. arvestades, et teadaolevalt võivad 
alternatiivsed investeerimisvahendid, nagu 
riskifondid ja erakapitali 
investeerimisfondid, pakkuda fondi 
varahalduritele riskide hajutamise uusi 
võimalusi, parandada turu likviidsust ja 
suurema kasumi väljavaateid investoritele 
ning parandada turu tõhusust; arvestades, 

                                                                                                                                                  
1 IP/A/ECON/IC/2007-24.
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et samuti on teada, et need vahendid 
kasutavad oma huvides teabe ulatuslikku 
asümmeetriat finantsturgudel, ning et 
riskifondide koondatud toimingud ja 
erakapital võivad luua süsteemseid riske 
ning piiranguid reaalmajandusele ja 
rahvusvahelisele finantsstabiilsusele;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B. arvestades, et ELi riskifondid ja 
erakapitali investeerimisfondid vajavad 
keskkonda, mis toetab nende uuenduslikke 
strateegiaid, võimaldamaks neil jääda 
rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliseks, 
samal ajal leevendab turu võimaliku 
negatiivse dünaamika mõjusid;

B. arvestades, et ELi riskifondid ja 
erakapitali investeerimisfondid vajavad 
reguleeritud keskkonda, mis toetab nende 
uuenduslikke strateegiaid, võimaldamaks 
neil jääda rahvusvaheliselt 
konkurentsivõimeliseks, samal ajal 
leevendab turu võimaliku negatiivse 
dünaamika mõjusid;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Sharon Bowles

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B. arvestades, et ELi riskifondid ja 
erakapitali investeerimisfondid vajavad 
keskkonda, mis toetab nende uuenduslikke 
strateegiaid, võimaldamaks neil jääda 
rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliseks, 
samal ajal leevendab turu võimaliku 
negatiivse dünaamika mõjusid;

B. arvestades, et ELi riskifondid ja 
erakapitali investeerimisfondid vajavad 
keskkonda, mis toetab nende uuenduslikke 
strateegiaid, võimaldamaks neil jääda 
rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliseks, 
samal ajal leevendab turu võimaliku 
negatiivse dünaamika mõjusid, on mures, 
et eriõigusaktid oleksid paindumatud ja 
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takistaksid uuendusi;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B a. arvestades, et riskifondid ja 
erakapitali investeerimisfondid, mille 
fondivalitsejad asuvad ELis, peavad 
järgima olemasolevaid ja tulevasi 
ühenduse õigusakte; arvestades, et 
väljaspool ELi paiknevad üksused peavad 
samuti teatava tegevuse raames järgima 
käesolevaid õigusakte;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C. arvestades, et mõnedes liikmesriikides 
kohaldatakse riskifondide ja erakapitali 
investeerimisfondide suhtes riiklikku 
reguleerimist; arvestades, et erinevate 
riiklike eeskirjadega kaasneb siseturu 
regulatiivse killustatuse oht, mis võib 
takistada selle äritegevuse piiriülest 
arengut Euroopas; 

C. arvestades, et mõnedes liikmesriikides 
kohaldatakse riskifondide ja erakapitali 
investeerimisfondide suhtes riiklikku 
reguleerimist; arvestades, et erinevate 
riiklike eeskirjadega kaasneb siseturu 
regulatiivse killustatuse ja arbitraaži oht, 
mis võib takistada selle äritegevuse 
piiriülest arengut Euroopas, ning samuti, 
mis on veelgi tähtsam, võib põhjustada 
kohandumist madalate nõuetega, mille 
tagajärjeks on äriühingutele, töötajatele 
ning reaalmajandusele negatiivse mõju 
ennetamiseks vajaliku regulatiivse ja 
järelvalvekorra nõrgenemine; 
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Or. en

Muudatusettepanek 14
Sharon Bowles

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C. arvestades, et mõnedes liikmesriikides 
kohaldatakse riskifondide ja erakapitali 
investeerimisfondide suhtes riiklikku 
reguleerimist; arvestades, et erinevate 
riiklike eeskirjadega kaasneb siseturu 
regulatiivse killustatuse oht, mis võib 
takistada selle äritegevuse piiriülest 
arengut Euroopas; 

C. arvestades, et mõnedes liikmesriikides 
kohaldatakse riskifondide ja erakapitali 
investeerimisfondide suhtes riiklikku 
reguleerimist ning olemasolevate ELi 
direktiivide erinevat rakendamist; 
arvestades, et erinevate riiklike 
eeskirjadega kaasneb siseturu regulatiivse 
killustatuse oht, mis võib takistada selle 
äritegevuse piiriülest arengut Euroopas; 

Or. en

Muudatusettepanek 15
Sharon Bowles

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus D

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

D. arvestades, et direktiivid näivad olevat 
asjakohased õiguslikud vahendid, mille 
abil käsitleda erinevaid küsimusi, mis on 
seotud riskifondide ja erakapitali 
investeerimisfondidega; 

D. arvestades, et direktiive on juba 
kasutatud õiguslike vahenditena 
läbipaistvuse, aruandluse ja turuga 
manipuleerimise küsimuste käsitlemiseks 
ning need tuleks uuesti ühiselt läbi 
vaadata nende mõju suhtes riskifondidele 
ja erakapitali investeerimisfondidele; 

Or. en
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Muudatusettepanek 16
Wolf Klinz

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus D

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

D. arvestades, et direktiivid näivad olevat 
asjakohased õiguslikud vahendid, mille 
abil käsitleda erinevaid küsimusi, mis on 
seotud riskifondide ja erakapitali 
investeerimisfondidega;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 17
Kurt Joachim Lauk

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus D

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

D. arvestades, et direktiivid näivad olevat 
asjakohased õiguslikud vahendid, mille 
abil käsitleda erinevaid küsimusi, mis on 
seotud riskifondide ja erakapitali 
investeerimisfondidega;

D. arvestades, et enne direktiivi 
riskifondide ja erakapitali 
investeerimisfondide läbipaistvuse kohta 
parema õigusloome raames peab 
kõigepealt analüüsima ja hindama 
liikmesriikides kehtivaid õigusakte, mis on 
seotud riskifondide ja erakapitali 
investeerimisfondidega, ning need peaksid 
võimaluse korral olema ühtlustamise 
lähtepunktiks;

Or. de

Muudatusettepanek 18
Wolf Klinz

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus D a (uus)



AM\720518ET.doc 11/42 PE405.821v01-00
Freelance-tõlge

ET

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

D a. arvestades, et riskifondid ja 
erakapitali tegevusharud võiksid teha 
konkreetseid ettepanekuid läbipaistvuse 
küsimuste kohta ning seal, kus need 
algatused on juba olemas, tuleks neid 
vastavalt rakendada; arvestades, et üksnes 
juhul, kui see ei ole tulemuslik, tuleks 
kaaluda sobiva vahendina õiguslikke 
meetmeid; 

Or. en

Muudatusettepanek 19
Kurt Joachim Lauk

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus E

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

E. arvestades, et teadaolevalt on üks 
peamisi küsimusi vajadus läbipaistvuse 
järele; arvestades, et läbipaistvusel on mitu 
tahku, nagu riskifondide läbipaistvus neile 
äriühingutele, kelle aktsiaid nad 
omandavad või omavad, aga samuti 
esmastele maakleritele (prime brokers), 
institutsionaalsetele investoritele, nagu 
pensionifondid või pangad, 
jaeinvestoritele, äripartneritele, 
reguleerivatele asutustele ja 
ametiasutustele; arvestades, et 
läbipaistvusest on eeskätt vajaka suhetes 
riskifondi ja äriühingute vahel, kelle 
aktsiaid riskifond omandab või omab;

E. arvestades, et teadaolevalt on üks 
peamisi küsimusi vajadus läbipaistvuse 
järele; arvestades, et läbipaistvusel on mitu 
tahku, nagu riskifondide läbipaistvus 
nende esmastele maakleritele (prime 
brokers), institutsionaalsetele investoritele, 
nagu pensionifondid või pangad, 
jaeinvestoritele ja äripartneritele; 
arvestades, et mõnede osapoolte esitatud 
kaebus läbipaistvuse vajakajäämise kohta
suhetes riskifondi ja äriühingute vahel, 
kelle aktsiaid riskifond omandab või omab, 
ei ole põhjendatud;

Or. en
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Muudatusettepanek 20
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus E

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

E. arvestades, et teadaolevalt on üks 
peamisi küsimusi vajadus läbipaistvuse 
järele; arvestades, et läbipaistvusel on mitu 
tahku, nagu riskifondide läbipaistvus neile 
äriühingutele, kelle aktsiaid nad 
omandavad või omavad, aga samuti 
esmastele maakleritele (prime brokers), 
institutsionaalsetele investoritele, nagu 
pensionifondid või pangad, 
jaeinvestoritele, äripartneritele, 
reguleerivatele asutustele ja 
ametiasutustele; arvestades, et 
läbipaistvusest on eeskätt vajaka suhetes 
riskifondi ja äriühingute vahel, kelle 
aktsiaid riskifond omandab või omab;

E. arvestades, et käesolev finantskriis on 
toonud esile läbipaistvuse puudumise ja 
vajaduse läbipaistvuse suurendamiseks eri 
tasanditel; arvestades, et läbipaistvusel on 
mitu tahku, nagu riskifondide ning 
erakapitali investeerimisfondide
läbipaistvus neile äriühingutele, kelle 
aktsiaid nad omandavad või omavad, aga 
samuti esmastele maakleritele (prime 
brokers), institutsionaalsetele investoritele, 
nagu pensionifondid või pangad, 
jaeinvestoritele, äripartneritele, 
reguleerivatele asutustele ja 
ametiasutustele; arvestades, et 
läbipaistvusest on eeskätt vajaka suhetes 
riskifondi või erakapitali 
investeerimisfondi ja äriühingute vahel, 
kelle aktsiaid need fondid omandavad või 
omavad;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Sharon Bowles

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus E

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

E. arvestades, et teadaolevalt on üks 
peamisi küsimusi vajadus läbipaistvuse 
järele; arvestades, et läbipaistvusel on mitu 
tahku, nagu riskifondide läbipaistvus neile 
äriühingutele, kelle aktsiaid nad 
omandavad või omavad, aga samuti
esmastele maakleritele (prime brokers), 
institutsionaalsetele investoritele, nagu 
pensionifondid või pangad, 

E. arvestades, et teadaolevalt on üks 
peamisi küsimusi läbipaistvuse 
analüüsimine ja see, kus saab seda 
suurendada; arvestades, et läbipaistvusel 
on mitu tahku, nagu riskifondide 
läbipaistvus esmastele maakleritele (prime 
brokers), institutsionaalsetele investoritele, 
nagu pensionifondid või pangad, 
äripartneritele, reguleerivatele asutustele ja 
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jaeinvestoritele, äripartneritele, 
reguleerivatele asutustele ja 
ametiasutustele; arvestades, et 
läbipaistvusest on eeskätt vajaka suhetes
riskifondi ja äriühingute vahel, kelle 
aktsiaid riskifond omandab või omab;

ametiasutustele; arvestades, et mõned 
osapooled on esitanud kaebuse
läbipaistvuse vajakajäämise kohta
riskifondi ja äriühingute vahel, kelle 
aktsiaid riskifond omandab või omab;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Piia-Noora Kauppi

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus E a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

E a. arvestades, et läbipaistvuse direktiivi 
ebajärjekindel rakendamine on viinud 
ebasidusa läbipaistvuse tasemeni kogu 
ELis ning investorite jaoks kõrgete 
kuludeni;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus E a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

E a. arvestades, et läbipaistvus on oluline 
tingimus investorite usalduseks ja 
keeruliste finantstoodete mõistmiseks ning 
järelikult soodustab läbipaistvus 
finantsturgude optimaalset toimimist ja 
stabiilsust; 

Or. en
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Muudatusettepanek 24
Sharon Bowles

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus F

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

F. arvestades, et riskantsetest 
hüpoteeklaenudest tingitud praeguse 
kriisi peapõhjus ei ole investorite 
puudulik regulatsioon, vaid 
reitinguagentuuride valearvestused; 
arvestades, et reitinguagentuuridele tuleks 
seepärast kehtestada põhimõtteliselt 
samasugused nõuetele vastavuse 
eeskirjad, nagu need, mida kohaldatakse 
audiitorite suhtes;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 25
Sharon Bowles

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus F

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

F. arvestades, et riskantsetest 
hüpoteeklaenudest tingitud praeguse kriisi 
peapõhjus ei ole investorite puudulik 
regulatsioon, vaid reitinguagentuuride 
valearvestused; arvestades, et 
reitinguagentuuridele tuleks seepärast 
kehtestada põhimõtteliselt samasugused 
nõuetele vastavuse eeskirjad, nagu need, 
mida kohaldatakse audiitorite suhtes;

F. arvestades, et riskantsetest 
hüpoteeklaenudest tingitud praeguse kriisi 
peapõhjus ei ole investorite puudulik 
regulatsioon, ka ei saa seda panna 
üheainsa sektori arvele: mitmete puuduste 
seas on täheldatud, et väärtpaberistamise 
ja reitinguagentuuri protsessi tulemuseks 
keeruliste struktureeritud toodete 
kontekstis oli nende toodete ülehindamine 
alusvarade suhtes;

Or. en
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Muudatusettepanek 26
Wolf Klinz

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus F

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

F. arvestades, et riskantsetest 
hüpoteeklaenudest tingitud praeguse kriisi 
peapõhjus ei ole investorite puudulik 
regulatsioon, vaid reitinguagentuuride 
valearvestused; arvestades, et 
reitinguagentuuridele tuleks seepärast 
kehtestada põhimõtteliselt samasugused 
nõuetele vastavuse eeskirjad, nagu need, 
mida kohaldatakse audiitorite suhtes;

F. arvestades, et praeguse finantsturgudel 
valitseva segaduse põhjused on 
mitmesugused ning need hõlmavad:

– läbimõtlemata laenutavasid USA 
elamuehitusturul;
– keeruliste struktureeritud toodete kiiret 
uuendust; 
– laenude edasimüügi mudelit (originate-
to-distribute model) ning pikka 
vahendusahelat;
– investorite ahnust üha suurema tulu 
järele ning lühinägelikku stimuleerimise 
korraldust seoses tasustamisega;
– krediidireitinguagentuuride huvide 
konflikti ja reitingute tähenduse vääriti 
mõistmist;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Sajjad Karim

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus F

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

F. arvestades, et riskantsetest 
hüpoteeklaenudest tingitud praeguse 
kriisi peapõhjus ei ole investorite 
puudulik regulatsioon, vaid 

F. arvestades, et komisjon, liikmesriigid, 
Euroopa Keskpank, finantsstabiilsuse 
foorum, Rahvusvaheline 
Väärtpaberijärelevalve Organisatsioon ja 
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reitinguagentuuride valearvestused; 
arvestades, et reitinguagentuuridele tuleks 
seepärast kehtestada põhimõtteliselt 
samasugused nõuetele vastavuse 
eeskirjad, nagu need, mida kohaldatakse 
audiitorite suhtes;

teised on väljendanud rahvusvahelist 
üksmeelt selle suhtes, et riskantsetest 
hüpoteeklaenudest tingitud kriisi täielike 
põhjuste ja tagajärgede mõistmine nõuab 
aega; arvestades, et ei riskifonde ega 
erakapitali peeta käesoleva 
finantssegaduse põhjuseks; 

Or. en

Muudatusettepanek 28
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus F

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

F. arvestades, et riskantsetest 
hüpoteeklaenudest tingitud praeguse kriisi 
peapõhjus ei ole investorite puudulik 
regulatsioon, vaid reitinguagentuuride 
valearvestused; arvestades, et 
reitinguagentuuridele tuleks seepärast 
kehtestada põhimõtteliselt samasugused 
nõuetele vastavuse eeskirjad, nagu need, 
mida kohaldatakse audiitorite suhtes;

F. arvestades, et riskantsetest 
hüpoteeklaenudest tingitud praeguse kriisi 
peapõhjus peitub mitmes teguris, nagu 
Ameerika investeerimispankade puudulik 
regulatsioon, laenude edasimüügi mudeli 
ning väärtpaberistamise protsessi 
ülemäärasus, heade tavade 
mitteaustamine, riskide ebapiisav 
hindamine, samuti reitinguagentuuride 
valearvestused; arvestades, et 
reitinguagentuuridele tuleks seepärast 
kehtestada põhimõtteliselt samasugused 
nõuetele vastavuse eeskirjad, nagu need, 
mida kohaldatakse audiitorite suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Kurt Joachim Lauk

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus F

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

F. arvestades, et riskantsetest 
hüpoteeklaenudest tingitud praeguse 

välja jäetud
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kriisi peapõhjus ei ole investorite 
puudulik regulatsioon, vaid 
reitinguagentuuride valearvestused; 
arvestades, et reitinguagentuuridele tuleks 
seepärast kehtestada põhimõtteliselt 
samasugused nõuetele vastavuse 
eeskirjad, nagu need, mida kohaldatakse 
audiitorite suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Sharon Bowles

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus G

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

G. arvestades, et ühenduse õigusaktid 
näevad ette mehhanismid, nagu 
komiteemenetlus või Lamfalussy menetlus, 
mis võimaldavad rakendusmeetmete abil 
paindlikku reageerimist 
ettevõtluskeskkonna muutumisele; 
arvestades, et olukord paraneb tänu 
Lissaboni lepingu kohasele delegeeritud 
õigusaktide võimalusele;

G. arvestades, et ühenduse õigusaktid 
näevad ette mehhanismid, nagu 
komiteemenetlus või Lamfalussy menetlus, 
mis võimaldavad rakendusmeetmete abil 
paindlikku reageerimist 
ettevõtluskeskkonna muutumisele; 
arvestades, et olukord paraneb tänu 
Lissaboni lepingu kohasele delegeeritud 
õigusaktide võimalusele; arvestades, et 
sellest olenemata oleks vale eirata seda 
kahju ja õiguslikku ebakindlust, mis võiks 
tuleneda rutakate, kontrollimata 
õigusaktide kehtestamisest lihtsalt 
seetõttu, et tulevane muudatusettepanek 
võib olla lihtsam;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Sharon Bowles

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus H
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

H. arvestades, et paljud erinevad 
ettevõtlusalgatused on kehtestanud oma 
heade tavade juhendid, mis võivad olla 
eeskujuks ELi õigusaktide 
väljatöötamisel; arvestades, et lisaks ELi 
õigusaktide täitmisele tuleks äriühinguid ja 
ettevõtjate ühendusi ergutada kehtestama 
heade tavade juhendeid;

H. arvestades, et organisatsioonid, nagu
Rahvusvaheline Väärtpaberijärelevalve 
Organisatsioon, Rahvusvaheline 
Valuutafond, Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsioon ning sektori organid, 
kaasa arvatud riskifondide ja erakapitali 
sektor, on juba kehtestanud oma heade 
tavade põhimõtted ja juhendid, mis 
vajavad kontrollimist ning järelevalvet; 
arvestades, et lisaks ELi õigusaktide 
täitmisele tuleks äriühinguid ja ettevõtjate 
ühendusi ergutada kirjutama alla nendele 
põhimõtte „järgi või selgita” juhenditele 
ning tegema sellise järgimise või 
selgitamise üksikasjad avalikkusele 
kättesaadavaks;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Sajjad Karim

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus H

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

H. arvestades, et paljud erinevad 
ettevõtlusalgatused on kehtestanud oma 
heade tavade juhendid, mis võivad olla 
eeskujuks ELi õigusaktide 
väljatöötamisel; arvestades, et lisaks ELi 
õigusaktide täitmisele tuleks äriühinguid ja 
ettevõtjate ühendusi ergutada kehtestama 
heade tavade juhendeid;

H. arvestades, et paljud erinevad 
ettevõtlusalgatused on kehtestanud oma 
heade tavade juhendid, mis täiendavad 
ametlikke ELi õigusakte valdkondades, 
mida on formaalsemal viisil keeruline või 
ebasoovitav käsitleda; arvestades, et lisaks 
ELi õigusaktide täitmisele tuleks 
äriühinguid ja ettevõtjate ühendusi 
ergutada kehtestama heade tavade 
juhendeid;

Or. en
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Muudatusettepanek 33
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus H

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

H. arvestades, et paljud erinevad 
ettevõtlusalgatused on kehtestanud oma 
heade tavade juhendid, mis võivad olla 
eeskujuks ELi õigusaktide väljatöötamisel; 
arvestades, et lisaks ELi õigusaktide 
täitmisele tuleks äriühinguid ja ettevõtjate 
ühendusi ergutada kehtestama heade 
tavade juhendeid;

H. arvestades, et paljud erinevad 
ettevõtlusalgatused on kehtestanud oma 
heade tavade juhendid, mis võivad olla 
eeskujuks ELi õigusaktide väljatöötamisel; 
arvestades, et lisaks ELi õigusaktide 
täitmisele tuleks äriühinguid ja ettevõtjate 
ühendusi ergutada kehtestama heade 
tavade juhendeid; arvestades, et 
käesolevate juhenditega peaks kaasnema 
põhimõte „järgi või selgita” ning neid 
tuleks hinnata korralikult ja läbipaistval 
viisil; 

Or. en

Muudatusettepanek 34
Kurt Joachim Lauk

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus H

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

H. arvestades, et paljud erinevad 
ettevõtlusalgatused on kehtestanud oma 
heade tavade juhendid, mis võivad olla 
eeskujuks ELi õigusaktide 
väljatöötamisel; arvestades, et lisaks ELi 
õigusaktide täitmisele tuleks äriühinguid 
ja ettevõtjate ühendusi ergutada 
kehtestama heade tavade juhendeid;

H. arvestades, et riskifondide ja 
erakapitali algatused on kehtestanud oma 
heade tavade juhendid, millele tuleks anda 
võimalus oma väärtust tõestada;

Or. en
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Muudatusettepanek 35
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus I

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

I. arvestades, et ilmselt ei ole vajadust
toodetega seotud õigusaktide järele,

I. arvestades, et toodetega seotud 
õigusaktid ei tundu olevat kohane 
reguleerimisvorm selle uueneva sektori 
käsitlemiseks,

Or. en

Muudatusettepanek 36
Kurt Joachim Lauk

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus I

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

I. arvestades, et ilmselt ei ole vajadust 
toodetega seotud õigusaktide järele,

I. arvestades, et arvatavasti ei ole vajadust 
toodetega seotud õigusaktide järele,

Or. de

Muudatusettepanek 37
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus I a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

I a. arvestades, et väärtpaberilaenud 
eesmärgiga hääletada laenatud osaluse 
üle on halb tava ning pikaajaliselt ette 
vaatavad aktsionärid on eelistatavad 
võrreldes nendega, kellel on lühiajalised 
plaanid, 

Or. en
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Muudatusettepanek 38
Sharon Bowles

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus I a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

I a. arvestades, et parema reguleerimise 
huvides peab õigusakte kasutama üksnes 
juhul, kui on tõendeid turutõrkest, ning 
need ei tohiks olla diskrimineerivad 
samalaadsete investeerimistegevuste 
suhtes, 

Or. en

Muudatusettepanek 39
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus I b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

I b. arvestades, et kehtiv korporatiivsete 
ettevõtete haldamise struktuur sisaldab 
tasakaalustamatust omanduse, kontrolli, 
läbipaistvuse, järelevalve, vastutuse ja 
teabe osas; arvestades, et potentsiaalselt 
avaldavad riskifondid ja erakapital 
negatiivsel viisil mõju ettevõtete tegevuse 
juhtimise läbipaistvusele, 

Or. en

Muudatusettepanek 40
Wolf Klinz

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. palub komisjonil esitada teemast 
olenevalt EÜ asutamislepingu artikli 44, 
artikli 47 lõike 2 või artikli 95 alusel 

välja jäetud
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parlamendile õigusakti ettepaneku või 
õigusaktide ettepanekud riskifondide ja 
erakapitali investeerimisfondide 
läbipaistvuse kohta; nõuab, et 
ettepanek(ud) koostataks 
institutsioonidevaheliste arutelude põhjal 
ning allpool toodud üksikasjalikke 
soovitusi järgides;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Sharon Bowles

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. palub komisjonil esitada teemast 
olenevalt EÜ asutamislepingu artikli 44, 
artikli 47 lõike 2 või artikli 95 alusel
parlamendile õigusakti ettepaneku või 
õigusaktide ettepanekud riskifondide ja 
erakapitali investeerimisfondide 
läbipaistvuse kohta; nõuab, et 
ettepanek(ud) koostataks 
institutsioonidevaheliste arutelude põhjal 
ning allpool toodud üksikasjalikke 
soovitusi järgides;

1. palub komisjonil esitada parlamendile 
direktiivi 2004/109/EÜ läbipaistvuse 
nõuete ühtlustamise kohta läbivaatamisel 
ka hinnang direktiivi toimimise kohta 
riskifondide ja erakapitali investorite 
suhtes, sealhulgas asjakohased võrdlused 
selle kohaldamisest teiste investorite 
suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Kurt Joachim Lauk

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. palub komisjonil esitada teemast 
olenevalt EÜ asutamislepingu artikli 44, 
artikli 47 lõike 2 või artikli 95 alusel
parlamendile õigusakti ettepaneku või 

1. palub komisjonil kõigepealt tagada 
liikmesriikides kehtivatest õigusaktidest 
kinnipidamine, et seejärel esitada
parlamendile õigusakti ettepanek
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õigusaktide ettepanekud riskifondide ja 
erakapitali investeerimisfondide
läbipaistvuse kohta; nõuab, et 
ettepanek(ud) koostataks
institutsioonidevaheliste arutelude põhjal
ning allpool toodud üksikasjalikke 
soovitusi järgides;

riskifondide ja erakapitali investeeringute 
suhtes kehtivate õigusaktide ühtlustamise 
kohta; nõuab, et ettepanekus võetaks 
arvesse institutsioonidevahelisi arutelusid
ning allpool toodud üksikasjalikke 
soovitusi;

Or. de

Muudatusettepanek 43
Wolf Klinz

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. palub riskifondide ja erakapitali 
sektoril käsitleda läbipaistvuse küsimusi 
konkreetsete ettepanekute kaudu, ning 
kus need on juba olemas, rakendada neid 
vastavalt, samuti teavitada parlamenti ja 
komisjoni korrapäraselt nende 
edusammudest käesolevate algatuste osas; 
on arvamusel, et juhul, kui lähitulevikus 
ei toimu sektoris tegelikku edasiminekut, 
võib õiguslik ettepanek riskifondide ja 
erakapitali läbipaistvuse kohta olla õige 
viis läbipaistvuse põhimõtete 
käsitlemiseks; 

Or. en

Muudatusettepanek 44
Piia-Noora Kauppi

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. juhib tähelepanu vajadusele ületada 
takistused alternatiivsete investeeringute 
piiriüleselt levimiselt, kehtestades 
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institutsionaalsetele investoritele Euroopa 
erainvesteeringute korra; 

Or. en

Muudatusettepanek 45
Sharon Bowles

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. soovitab, et tuleks seada sisse ühtne 
tegevusjuhendite veebileht Euroopa 
Liidule ning propageerida seda 
rahvusvaheliselt; soovitab, et käesolev 
veebileht peaks sisaldama nende turul 
osalejate loetelu, kes järgivad 
tegevusjuhendeid, nende avalikustamist 
ning selgitusi mittejärgimise kohta; 
märgib, et mittetäitmise põhjused võivad 
olla ka õppevahendiks;

Or. en

Muudatusettepanek 46
Wolf Klinz

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. nõuab komisjonilt tungivalt Euroopa 
erainvesteeringute korra kehtestamist, et 
kõrvaldada takistused alternatiivsete 
investeeringute piiriüleselt levimiselt; 

Or. en
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Muudatusettepanek 47
Wolf Klinz

Resolutsiooni ettepanek
Lisa

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Resolutsiooni ettepaneku lisa:

Üksikasjalikud soovitused taotletavate 
ettepanekute sisu kohta

välja jäetud

Euroopa Parlament palub komisjonil 
esitada direktiivi ettepaneku või 
direktiivide ettepanekud, et tagada 
läbipaistvuse ühine standard ja lahendada 
alltoodud küsimused seoses riskifondide 
ja erakapitali investeerimisfondidega 
lähtuvalt sellest, et 
direktiiviga/direktiividega võimaldataks 
liikmesriikidele vajaduse korral piisavat 
paindlikkust ELi eeskirjade ülevõtmiseks 
oma kehtivasse äriühinguõigusse. 
Riskifondid ja erakapitali 
investeerimisfondid
Euroopa Parlament palub komisjonil 
esitada asjakohased õigusaktide 
ettepanekud, vaadates läbi ühenduse 
kehtiva õigustiku, mis mõjutab eri liiki 
investoreid ja vastaspooli, ning 
kohandada eeskirju või kehtestada 
eeskirjad, mis näevad ette asjakohase ja 
olulise teabe selge avalikustamise ja 
õigeaegse edastamise, et hõlbustada 
kvaliteetset otsustamist ja läbipaistvat 
kommunikatsiooni investorite ja 
äriühingu juhtide vahel.
Uue õigusaktiga tuleks kohustada 
aktsionäre teavitama emitenti aktsiate 
omandamise või võõrandamise 
tulemusena oma häälõiguse osakaalust, 
juhul kui see osakaal jõuab teatava 
piirmäärani, ületab seda või langeb 
allapoole teatavat piirmäära, mis algab 3 
%-st direktiivis 2004/109/EÜ nimetatud 5 
% asemel. Uue õigusaktiga tuleks ühtlasi 
kohustada riskifonde ja erakapitali 
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investeerimisfonde avalikustama ja 
selgitama – äriühingutele, kelle aktsiaid 
nad omandavad või omavad, 
jaeinvestoritele ja institutsionaalsetele 
investoritele, esmastele maakleritele ja 
järelevalveasutustele – oma 
investeerimispoliitikat ja kaasnevaid riske.
Need ettepanekud peaksid põhinema ELi 
kehtivate õigusaktide läbivaatamisel, mille 
käigus tuleks kindlaks määrata, kui 
suures ulatuses saab kohaldada 
läbipaistvuse eeskirju riskifondide ja 
erakapitali investeerimisfondide 
spetsiifilise olukorra suhtes.
Eelmainitud õigusaktide ettepanekuid 
silmas pidades, peaks komisjon eelkõige:
– uurima võimalust kehtestada 
alternatiivsete investeeringute suhtes 
kohaldatavad lepingutingimused, mis 
näevad ette riski selge vähendamise, 
piirmäära ületamise korral võetavad 
meetmed, piisava avalikustamise, vara 
kinnihoidmise ajavahemike selge 
kirjelduse ning lepingu tühistamise või 
lõpetamise üksikasjalikud tingimused;
– uurima rahapesu küsimust riskifondide 
ja erakapitali investeerimisfondide 
kontekstis.
Riskifondid 
Euroopa Parlament palub komisjonil 
kehtestada eeskirjad, mis suurendavad 
riskifondide hääletamispoliitika 
läbipaistvust, võttes aluseks selle, et 
ühenduse eeskirjade sihtrühm peaksid 
olema fondihaldurid. Sellised eeskirjad 
võiksid sisaldada ka kogu ELi hõlmavat 
süsteemi aktsionäride tuvastamiseks.
Eelmainitud õigusakti ettepanekut / 
õigusakti ettepanekuid silmas pidades, 
peaks komisjon eelkõige:
– uurima võimalust leevendada 
väärtpaberilaenude soovimatut mõju;
– uurima, kas aruandekohustust tuleks 
kohaldada ka koostöölepete suhtes, mis 
on sõlmitud paljude aktsionäride vahel, 
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ning optsioonilepingu teel hääleõiguse 
kaudse omandamise suhtes. 
Erakapitali investeerimisfondid 
Euroopa Parlament palub komisjonil 
kehtestada eeskirjad, mis keelavad 
erakapitali investeerimisfondidel 
„riisuda” äriühinguid (nn odav 
ülesostmine) ja seega kuritarvitada nende 
rahalist võimsust viisil, mis üksnes 
kahjustab omandatud äriühingut, 
avaldamata mingit positiivset mõju 
äriühingu tulevikule ega tema töötajate, 
võlausaldajate ja äripartnerite olukorrale.
Eelmainitud õigusakti ettepanekuga 
/õigusaktide ettepanekutega seoses peaks 
komisjon uurima võimalusi tegelemaks 
küsimustega, mis tõstatuvad siis, kui 
pangad laenavad suuri rahasummasid 
erakapitali investeerimisfondidele ning 
loobuvad siis igasugusest vastutusest, 
ükskõik mis eesmärgil seda raha 
kasutatakse või mis päritolu on raha, 
millega laen tagasi makstakse.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Sharon Bowles

Resolutsiooni ettepanek
Lisa

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Resolutsiooni ettepaneku lisa:

Üksikasjalikud soovitused taotletavate 
ettepanekute sisu kohta 

välja jäetud

Euroopa Parlament palub komisjonil 
esitada direktiivi ettepaneku või 
direktiivide ettepanekud, et tagada 
läbipaistvuse ühine standard ja lahendada 
alltoodud küsimused seoses riskifondide 
ja erakapitali investeerimisfondidega 
lähtuvalt sellest, et 
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direktiiviga/direktiividega võimaldataks 
liikmesriikidele vajaduse korral piisavat 
paindlikkust ELi eeskirjade ülevõtmiseks 
oma kehtivasse äriühinguõigusse. 
Riskifondid ja erakapitali 
investeerimisfondid 
Euroopa Parlament palub komisjonil 
esitada asjakohased õigusaktide 
ettepanekud, vaadates läbi ühenduse 
kehtiva õigustiku, mis mõjutab eri liiki 
investoreid ja vastaspooli, ning 
kohandada eeskirju või kehtestada 
eeskirjad, mis näevad ette asjakohase ja 
olulise teabe selge avalikustamise ja 
õigeaegse edastamise, et hõlbustada 
kvaliteetset otsustamist ja läbipaistvat 
kommunikatsiooni investorite ja 
äriühingu juhtide vahel.
Uue õigusaktiga tuleks kohustada 
aktsionäre teavitama emitenti aktsiate 
omandamise või võõrandamise 
tulemusena oma häälõiguse osakaalust, 
juhul kui see osakaal jõuab teatava 
piirmäärani, ületab seda või langeb 
allapoole teatavat piirmäära, mis algab 3 
%-st direktiivis 2004/109/EÜ nimetatud 5 
% asemel. Uue õigusaktiga tuleks ühtlasi 
kohustada riskifonde ja erakapitali 
investeerimisfonde avalikustama ja 
selgitama – äriühingutele, kelle aktsiaid 
nad omandavad või omavad, 
jaeinvestoritele ja institutsionaalsetele 
investoritele, esmastele maakleritele ja 
järelevalveasutustele – oma 
investeerimispoliitikat ja kaasnevaid riske.
Need ettepanekud peaksid põhinema ELi 
kehtivate õigusaktide läbivaatamisel, mille 
käigus tuleks kindlaks määrata, kui 
suures ulatuses saab kohaldada 
läbipaistvuse eeskirju riskifondide ja 
erakapitali investeerimisfondide 
spetsiifilise olukorra suhtes.
Eelmainitud õigusaktide ettepanekuid 
silmas pidades, peaks komisjon eelkõige: 
– uurima võimalust kehtestada 
alternatiivsete investeeringute suhtes 
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kohaldatavad lepingutingimused, mis 
näevad ette riski selge vähendamise, 
piirmäära ületamise korral võetavad 
meetmed, piisava avalikustamise, vara 
kinnihoidmise ajavahemike selge 
kirjelduse ning lepingu tühistamise või 
lõpetamise üksikasjalikud tingimused; 
– uurima rahapesu küsimust riskifondide 
ja erakapitali investeerimisfondide 
kontekstis. 
Riskifondid 
Euroopa Parlament palub komisjonil 
kehtestada eeskirjad, mis suurendavad 
riskifondide hääletamispoliitika 
läbipaistvust, võttes aluseks selle, et 
ühenduse eeskirjade sihtrühm peaksid 
olema fondihaldurid. Sellised eeskirjad 
võiksid sisaldada ka kogu ELi hõlmavat 
süsteemi aktsionäride tuvastamiseks. 
Eelmainitud õigusakti ettepanekut / 
õigusakti ettepanekuid silmas pidades, 
peaks komisjon eelkõige: 
– uurima võimalust leevendada 
väärtpaberilaenude soovimatut mõju; 
– uurima, kas aruandekohustust tuleks 
kohaldada ka koostöölepete suhtes, mis 
on sõlmitud paljude aktsionäride vahel, 
ning optsioonilepingu teel hääleõiguse 
kaudse omandamise suhtes. 
Erakapitali investeerimisfondid 
Euroopa Parlament palub komisjonil 
kehtestada eeskirjad, mis keelavad 
erakapitali investeerimisfondidel 
„riisuda” äriühinguid (nn odav 
ülesostmine) ja seega kuritarvitada nende 
rahalist võimsust viisil, mis üksnes 
kahjustab omandatud äriühingut, 
avaldamata mingit positiivset mõju 
äriühingu tulevikule ega tema töötajate, 
võlausaldajate ja äripartnerite olukorrale. 
Eelmainitud õigusakti ettepanekuga 
/õigusaktide ettepanekutega seoses peaks 
komisjon uurima võimalusi tegelemaks 
küsimustega, mis tõstatuvad siis, kui 
pangad laenavad suuri rahasummasid 
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erakapitali investeerimisfondidele ning 
loobuvad siis igasugusest vastutusest, 
ükskõik mis eesmärgil seda raha 
kasutatakse või mis päritolu on raha, 
millega laen tagasi makstakse. 

Or. en

Muudatusettepanek 49
Wolf Klinz

Resolutsiooni ettepanek
Lisa – sissejuhatav osa

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlament palub komisjonil 
esitada direktiivi ettepaneku või 
direktiivide ettepanekud, et tagada 
läbipaistvuse ühine standard ja lahendada 
alltoodud küsimused seoses riskifondide 
ja erakapitali investeerimisfondidega 
lähtuvalt sellest, et 
direktiiviga/direktiividega võimaldataks 
liikmesriikidele vajaduse korral piisavat 
paindlikkust ELi eeskirjade ülevõtmiseks 
oma kehtivasse äriühinguõigusse. 

Euroopa Parlament palub riskifondide ja 
erakapitali sektoril esitada edaspidi 
konkreetsed ettepanekud, et tagada 
läbipaistvuse ühine standard, ning kui 
ettepanekud on juba olemas, rakendada 
neid vastavalt. 

Or. en

Muudatusettepanek 50
Sharon Bowles

Resolutsiooni ettepanek
Lisa – sissejuhatav lõik

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlament palub komisjonil 
esitada direktiivi ettepaneku või 
direktiivide ettepanekud, et tagada 
läbipaistvuse ühine standard ja lahendada 
alltoodud küsimused seoses riskifondide ja 
erakapitali investeerimisfondidega 
lähtuvalt sellest, et 

Euroopa Parlament palub komisjonil 
soodustada edusamme läbipaistvuses, 
toetades ning kontrollides riskifondide ja 
erakapitali investeerimisfondide haldurite 
ja nende tehingute osapoolte juba sisse 
seatud eneseregulatsiooni arengut, ning 
julgustada liikmesriike toetama neid 
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direktiiviga/direktiividega võimaldataks 
liikmesriikidele vajaduse korral piisavat 
paindlikkust ELi eeskirjade ülevõtmiseks 
oma kehtivasse äriühinguõigusse. 

jõupingutusi dialoogi ja heade tavade 
vahetamise abil. 

Or. en

Muudatusettepanek 51
Wolf Klinz

Resolutsiooni ettepanek
Lisa – Riskifondid ja erakapitali investeerimisfondid

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlament palub komisjonil 
esitada asjakohased õigusaktide 
ettepanekud, vaadates läbi ühenduse 
kehtiva õigustiku, mis mõjutab eri liiki 
investoreid ja vastaspooli, ning kohandada 
eeskirju või kehtestada eeskirjad, mis 
näevad ette asjakohase ja olulise teabe 
selge avalikustamise ja õigeaegse 
edastamise, et hõlbustada kvaliteetset 
otsustamist ja läbipaistvat 
kommunikatsiooni investorite ja äriühingu 
juhtide vahel.

Euroopa Parlament palub riskifondi ja 
erakapitali investeerimisfondi sektoril 
esitada asjakohased ja konkreetsed
ettepanekud ning kohandada eeskirju või 
kehtestada eeskirjad, mis näevad ette 
asjakohase ja olulise teabe selge 
avalikustamise ja õigeaegse edastamise, et 
hõlbustada kvaliteetset otsustamist ja 
läbipaistvat kommunikatsiooni investorite 
ja äriühingu juhtide vahel; kui ettepanekud 
on juba olemas, tuleks neid vastavalt 
rakendada.

Uue õigusaktiga tuleks kohustada 
aktsionäre teavitama emitenti aktsiate 
omandamise või võõrandamise 
tulemusena oma häälõiguse osakaalust, 
juhul kui see osakaal jõuab teatava 
piirmäärani, ületab seda või langeb 
allapoole teatavat piirmäära, mis algab 3 
%-st direktiivis 2004/109/EÜ nimetatud 5 
% asemel. Uue õigusaktiga tuleks ühtlasi 
kohustada riskifonde ja erakapitali 
investeerimisfonde avalikustama ja 
selgitama – äriühingutele, kelle aktsiaid 
nad omandavad või omavad, 
jaeinvestoritele ja institutsionaalsetele 
investoritele, esmastele maakleritele ja 
järelevalveasutustele – oma 
investeerimispoliitikat ja kaasnevaid riske.
Need ettepanekud peaksid põhinema ELi 
kehtivate õigusaktide läbivaatamisel, mille 
käigus tuleks kindlaks määrata, kui 

Need ettepanekud peaksid täiendama 
kehtivaid läbipaistvuse eeskirju.
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suures ulatuses saab kohaldada
läbipaistvuse eeskirju riskifondide ja 
erakapitali investeerimisfondide 
spetsiifilise olukorra suhtes.

Eelmainitud õigusaktide ettepanekuid 
silmas pidades, peaks komisjon eelkõige:
– uurima võimalust kehtestada 
alternatiivsete investeeringute suhtes 
kohaldatavad lepingutingimused, mis 
näevad ette riski selge vähendamise, 
piirmäära ületamise korral võetavad 
meetmed, piisava avalikustamise, vara 
kinnihoidmise ajavahemike selge 
kirjelduse ning lepingu tühistamise või 
lõpetamise üksikasjalikud tingimused;
– uurima rahapesu küsimust riskifondide 
ja erakapitali investeerimisfondide 
kontekstis. 

Or. en

Muudatusettepanek 52
Sharon Bowles

Resolutsiooni ettepanek
Lisa – Riskifondid ja erakapitali investeerimisfondid 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlament palub komisjonil 
esitada asjakohased õigusaktide 
ettepanekud, vaadates läbi ühenduse 
kehtiva õigustiku, mis mõjutab eri liiki 
investoreid ja vastaspooli, ning kohandada 
eeskirju või kehtestada eeskirjad, mis 
näevad ette asjakohase ja olulise teabe 
selge avalikustamise ja õigeaegse 
edastamise, et hõlbustada kvaliteetset 
otsustamist ja läbipaistvat 
kommunikatsiooni investorite ja 
äriühingu juhtide vahel.

Euroopa Parlament palub komisjonil 
esitada ülevaade ühenduse kehtivast 
õigustikust, mis mõjutab eri liiki 
investoreid ja vastaspooli, koos selle mõju 
hinnanguga ning järeldusega, kas on 
lünki, mille suhtes tuleks teha täpsustusi.

Uue õigusaktiga tuleks kohustada 
aktsionäre teavitama emitenti aktsiate 
omandamise või võõrandamise 
tulemusena oma häälõiguse osakaalust, 
juhul kui see osakaal jõuab teatava 
piirmäärani, ületab seda või langeb 
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allapoole teatavat piirmäära, mis algab 3 
%-st direktiivis 2004/109/EÜ nimetatud 5 
% asemel. Uue õigusaktiga tuleks ühtlasi 
kohustada riskifonde ja erakapitali 
investeerimisfonde avalikustama ja 
selgitama – äriühingutele, kelle aktsiaid 
nad omandavad või omavad, 
jaeinvestoritele ja institutsionaalsetele 
investoritele, esmastele maakleritele ja 
järelevalveasutustele – oma 
investeerimispoliitikat ja kaasnevaid riske. 
Need ettepanekud peaksid põhinema ELi 
kehtivate õigusaktide läbivaatamisel, mille 
käigus tuleks kindlaks määrata, kui 
suures ulatuses saab kohaldada
läbipaistvuse eeskirju riskifondide ja 
erakapitali investeerimisfondide 
spetsiifilise olukorra suhtes.

On veendunud, et komisjon ei tohi 
varaklassidel vahet teha ning et iga ELi 
kehtivate õigusaktide ja läbipaistvuse 
eeskirjade läbivaatamist peab käsitlema 
tervikuna ning mitte piirama seda
riskifondide ja erakapitali 
investeerimisfondide spetsiifilise 
olukorraga.

Eelmainitud õigusaktide ettepanekuid 
silmas pidades, peaks komisjon eelkõige:

Kutsub komisjoni üles uurima võimalusi 
nähtavuse ja ohtude mõistmise 
tõhustamiseks krediidivõimest 
eraldiseisvana. Tuleks pöörata tähelepanu 
sellele, kas nn õiguslik rämpspost ning 
liigsed lepingutest taganemised 
kahjustavad oluliselt olemasolevaid 
direktiive ja läbipaistvusmeetmeid.

– uurima võimalust kehtestada 
alternatiivsete investeeringute suhtes 
kohaldatavad lepingutingimused, mis 
näevad ette riski selge vähendamise, 
piirmäära ületamise korral võetavad 
meetmed, piisava avalikustamise, vara 
kinnihoidmise ajavahemike selge 
kirjelduse ning lepingu tühistamise või 
lõpetamise üksikasjalikud tingimused; 
– uurima rahapesu küsimust riskifondide 
ja erakapitali investeerimisfondide 
kontekstis. 

Or. en

Muudatusettepanek 53
Kurt Joachim Lauk

Resolutsiooni ettepanek
Lisa – Riskifondid ja erakapitali investeerimisfondid – esimene lõik
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlament palub komisjonil 
esitada asjakohased õigusaktide 
ettepanekud, vaadates läbi ühenduse 
kehtiva õigustiku, mis mõjutab eri liiki 
investoreid ja vastaspooli, ning kohandada 
eeskirju või kehtestada eeskirjad, mis 
näevad ette asjakohase ja olulise teabe 
selge avalikustamise ja õigeaegse 
edastamise, et hõlbustada kvaliteetset 
otsustamist ja läbipaistvat 
kommunikatsiooni investorite ja äriühingu 
juhtide vahel.

Euroopa Parlament palub komisjonil läbi 
vaadata ühenduse kehtiva õigustiku, mis 
mõjutab eri liiki investoreid ja vastaspooli, 
uurida võimalust eristada riskifonde, 
erakapitali ja teisi investoreid, ning 
kohandada läbipaistvuse direktiivi
eeskirju, mis näevad ette asjakohase ja 
olulise teabe selge avalikustamise ja 
õigeaegse edastamise, et hõlbustada 
kvaliteetset otsustamist ja läbipaistvat 
kommunikatsiooni investorite ja äriühingu 
juhtide vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Resolutsiooni ettepanek
Lisa – Riskifondid ja erakapitali investeerimisfondid – esimene lõik

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlament palub komisjonil 
esitada asjakohased õigusaktide 
ettepanekud, vaadates läbi ühenduse 
kehtiva õigustiku, mis mõjutab eri liiki 
investoreid ja vastaspooli, ning kohandada 
eeskirju või kehtestada eeskirjad, mis 
näevad ette asjakohase ja olulise teabe 
selge avalikustamise ja õigeaegse 
edastamise, et hõlbustada kvaliteetset 
otsustamist ja läbipaistvat 
kommunikatsiooni investorite ja äriühingu 
juhtide vahel.

Euroopa Parlament palub komisjonil 
esitada asjakohased õigusaktide 
ettepanekud, vaadates läbi ühenduse 
kehtiva õigustiku, mis mõjutab eri liiki 
investoreid ja vastaspooli, ning kohandada 
eeskirju või kehtestada eeskirjad, mis 
näevad ette asjakohase ja olulise teabe 
selge avalikustamise ja õigeaegse 
edastamise, et hõlbustada kvaliteetset 
otsustamist ja läbipaistvat 
kommunikatsiooni investorite ja äriühingu 
juhtide, samuti investorite ja teiste 
osapoolte vahel.

Or. en
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Muudatusettepanek 55
Kurt Joachim Lauk

Resolutsiooni ettepanek
Lisa – Riskifondid ja erakapitali investeerimisfondid – teine lõik

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Uue õigusaktiga tuleks kohustada 
aktsionäre teavitama emitenti aktsiate 
omandamise või võõrandamise tulemusena 
oma häälõiguse osakaalust, juhul kui see 
osakaal jõuab teatava piirmäärani, ületab 
seda või langeb allapoole teatavat 
piirmäära, mis algab 3 %-st direktiivis 
2004/109/EÜ nimetatud 5 % asemel. Uue 
õigusaktiga tuleks ühtlasi kohustada 
riskifonde ja erakapitali investeerimisfonde 
avalikustama ja selgitama – äriühingutele, 
kelle aktsiaid nad omandavad või omavad, 
jaeinvestoritele ja institutsionaalsetele 
investoritele, esmastele maakleritele ja 
järelevalveasutustele – oma 
investeerimispoliitikat ja kaasnevaid riske.

Uue õigusaktiga tuleks kohustada 
aktsionäre teavitama emitenti aktsiate 
omandamise või võõrandamise tulemusena 
oma häälõiguse osakaalust, juhul kui see 
osakaal jõuab teatava piirmäärani, ületab 
seda või langeb allapoole teatavat 
piirmäära, mis algab 3 %-st direktiivis 
2004/109/EÜ nimetatud 5 % asemel. Uue 
õigusaktiga tuleks ühtlasi kohustada 
riskifonde ja erakapitali 
investeerimisfonde, kui neid investorite 
kategooriaid saab teistest eristada,
avalikustama ja selgitama – äriühingutele, 
kelle aktsiaid nad omandavad või omavad, 
jaeinvestoritele ja institutsionaalsetele 
investoritele, esmastele maakleritele ja 
järelevalveasutustele – oma üldist 
investeerimispoliitikat ja kaasnevaid riske.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Resolutsiooni ettepanek
Lisa – Riskifondid ja erakapitali investeerimisfondid – neljas lõik

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Eelmainitud õigusaktide ettepanekuid 
silmas pidades, peaks komisjon eelkõige:

Eelmainitud õigusaktide ettepanekuid 
silmas pidades, peaks komisjon eelkõige:

– uurima võimalust kehtestada 
alternatiivsete investeeringute suhtes 
kohaldatavad lepingutingimused, mis 
näevad ette riski selge vähendamise, 
piirmäära ületamise korral võetavad 
meetmed, piisava avalikustamise, vara 
kinnihoidmise ajavahemike selge 
kirjelduse ning lepingu tühistamise või 

– uurima võimalust kehtestada 
alternatiivsete investeeringute suhtes 
kohaldatavad lepingutingimused, mis 
näevad ette riski selge vähendamise, 
piirmäära ületamise korral võetavad 
meetmed, piisava avalikustamise, vara 
kinnihoidmise ajavahemike selge 
kirjelduse ning lepingu tühistamise või 
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lõpetamise üksikasjalikud tingimused; lõpetamise üksikasjalikud tingimused; 
– uurima rahapesu küsimust riskifondide ja 
erakapitali investeerimisfondide kontekstis. 

– uurima rahapesu küsimust riskifondide ja 
erakapitali investeerimisfondide kontekstis. 

– ühtlustama eeskirju ning soovitusi 
aktsionäride tuvastamiseks ja 
registreerimiseks väljaspool teatavat 
suhet, samuti nende strateegiate ja 
plaanide avalikustamiseks;
– tegema ettepaneku eeskirjade ja 
soovituste kohta, ennetamaks 
väärtpaberilaenude kuritarvitamist, et 
kasutada laenatud väärtpaberitega seotud 
hääletusõigusi aktsionäride koosolekutel; 
– tegema ettepaneku eeskirjade ja 
soovituste kohta, kohustamaks 
vahendajaid võimaldama esialgsetel 
aktsionäridel võtta aktiivselt osa 
hääletamisest aktsionäride 
üldkoosolekutel ning tagama, et volitatud 
haldajad järgivad nende 
hääletamiseeskirju, samuti tagama, et 
tuvastatud aktsionäride 
hääletamispõhimõtted on teatavaks 
tehtud;
– kehtestama koos kõnealuse sektoriga 
heade tavade juhendi selle kohta, kuidas 
uuesti tasakaalustada kehtivat 
korporatiivsete ettevõtete haldamise 
struktuuri, pidades silmas pikaajalise 
suunitluse kindlustamist ning 
finantsilistel ja muudel ajenditel 
lühiajaliste ülemääraste riskide võtmise 
ning vastutustundetu käitumise 
ärahoidmist.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Wolf Klinz

Resolutsiooni ettepanek
Lisa – Riskifondid
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlament palub komisjonil 
kehtestada eeskirjad, mis suurendavad 
riskifondide hääletamispoliitika 
läbipaistvust, võttes aluseks selle, et 
ühenduse eeskirjade sihtrühm peaksid 
olema fondihaldurid. Sellised eeskirjad 
võiksid sisaldada ka kogu ELi hõlmavat 
süsteemi aktsionäride tuvastamiseks.

Euroopa Parlament palub riskifondide 
sektoril kehtestada eneseregulatsiooni 
eeskirjad, mis suurendavad riskifondide 
hääletamispoliitika läbipaistvust, uurida 
võimalust leevendada väärtpaberilaenude 
soovimatut mõju ning optsioonilepingu 
teel hääleõiguse kaudset omandamist; kui 
ettepanekud on juba olemas, tuleks neid 
vastavalt rakendada. 

Eelmainitud õigusakti ettepanekut / 
õigusakti ettepanekuid silmas pidades, 
peaks komisjon eelkõige:
– uurima võimalust leevendada 
väärtpaberilaenude soovimatut mõju; 
– uurima, kas aruandekohustust tuleks 
kohaldada ka koostöölepete suhtes, mis 
on sõlmitud paljude aktsionäride vahel, 
ning optsioonilepingu teel hääleõiguse 
kaudse omandamise suhtes. 

Or. en

Muudatusettepanek 58
Sharon Bowles

Resolutsiooni ettepanek
Lisa – Riskifondid

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlament palub komisjonil 
kehtestada eeskirjad, mis suurendavad 
riskifondide hääletamispoliitika 
läbipaistvust, võttes aluseks selle, et 
ühenduse eeskirjade sihtrühm peaksid 
olema fondihaldurid. Sellised eeskirjad 
võiksid sisaldada ka kogu ELi hõlmavat 
süsteemi aktsionäride tuvastamiseks.

Euroopa Parlament palub komisjonil:

Eelmainitud õigusakti ettepanekut / 
õigusakti ettepanekuid silmas pidades, 
peaks komisjon eelkõige:
– uurima võimalust leevendada – uurida võimalust leevendada 
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väärtpaberilaenude soovimatut mõju; väärtpaberilaenude soovimatut mõju;
– uurima, kas aruandekohustust tuleks 
kohaldada ka koostöölepete suhtes, mis on 
sõlmitud paljude aktsionäride vahel, ning
optsioonilepingu teel hääleõiguse kaudse 
omandamise suhtes. 

– uurida, kas aruandekohustust tuleks 
kohaldada ka optsioonilepingu teel 
hääleõiguse kaudse omandamise suhtes. 

Or. en

Muudatusettepanek 59
Kurt Joachim Lauk

Resolutsiooni ettepanek
Lisa – Riskifondid – esimene lõik

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlament palub komisjonil 
kehtestada eeskirjad, mis suurendavad 
riskifondide hääletamispoliitika 
läbipaistvust, võttes aluseks selle, et 
ühenduse eeskirjade sihtrühm peaksid 
olema fondihaldurid. Sellised eeskirjad 
võiksid sisaldada ka kogu ELi hõlmavat 
süsteemi aktsionäride tuvastamiseks.

Euroopa Parlament palub komisjonil 
kehtestada eeskirjad, mis suurendavad 
riskifondide hääletamispoliitika 
läbipaistvust, võttes aluseks selle, et 
ühenduse eeskirjade sihtrühm peaksid 
olema fondihaldurid. Sellised eeskirjad 
võiksid sisaldada ka kogu ELi hõlmavat 
süsteemi aktsionäride tuvastamiseks 
registreeritud väärtpaberite jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Kurt Joachim Lauk

Resolutsiooni ettepanek
Lisa – Riskifondid – teine lõik – esimene taane

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– uurima võimalust leevendada
väärtpaberilaenude soovimatut mõju;

– uurima turu tavasid väärtpaberilaenude 
osas ning laenatud väärtpaberite üle 
hääletamist, võttes arvesse häid 
reguleerimispõhimõtteid ja 
väärtpaberilaenude positiivset mõju, mis 
muu hulgas võimaldavad vältida viivitusi 
väärtpaberite paigutamisel ning järelikult 
suurendavad nende turgude jõudlust;

Or. en
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Muudatusettepanek 61
Ieke van den Burg

Resolutsiooni ettepanek
Lisa – Erakapitali investeerimisfondid

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlament palub komisjonil 
kehtestada eeskirjad, mis keelavad 
erakapitali investeerimisfondidel „riisuda” 
äriühinguid (nn odav ülesostmine) ja seega 
kuritarvitada nende rahalist võimsust viisil, 
mis üksnes kahjustab omandatud 
äriühingut, avaldamata mingit positiivset 
mõju äriühingu tulevikule ega tema 
töötajate, võlausaldajate ja äripartnerite 
olukorrale.

Euroopa Parlament palub komisjonil 
kehtestada eeskirjad, mis keelavad 
erakapitali investeerimisfondidel „riisuda” 
äriühinguid (nn odav ülesostmine) ja seega 
kuritarvitada nende rahalist võimsust viisil, 
mis üksnes kahjustab omandatud 
äriühingut, avaldamata mingit positiivset 
mõju äriühingu tulevikule ega tema 
töötajate, võlausaldajate ja äripartnerite 
olukorrale.

Sel eesmärgil peaks komisjon kehtestama 
piirangud likviidsete varade väljaviimisele 
omandatud äriühingust; eelkõige tuleks 
lõpetada äriühingu varadele võetud 
lisavõlaga dividendide rahastamise tava; 
tuleks vastu võtta üldine eeskirjade 
kogum, et tagada äriühingute kapitali 
püsimine. 
Samuti peaks komisjon kehtestama sätted, 
mis näevad ette haldurite 
tasustamissüsteemide, sealhulgas 
aktsiaoptsioonide täieliku läbipaistvuse 
ametliku kinnitamise kaudu äriühingu 
aktsionäride üldkogu poolt. 

Or. en

Muudatusettepanek 62
Wolf Klinz

Resolutsiooni ettepanek
Lisa – Erakapitali investeerimisfondid

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlament palub komisjonil 
kehtestada eeskirjad, mis keelavad 
erakapitali investeerimisfondidel „riisuda” 
äriühinguid (nn odav ülesostmine) ja seega 
kuritarvitada nende rahalist võimsust viisil, 

Euroopa Parlament palub erakapitali 
investeerimisfondide sektoril kehtestada 
eneseregulatsiooni eeskirjad, mis keelavad 
erakapitali investeerimisfondidel „riisuda” 
äriühinguid (nn odav ülesostmine) ja seega 
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mis üksnes kahjustab omandatud 
äriühingut, avaldamata mingit positiivset 
mõju äriühingu tulevikule ega tema 
töötajate, võlausaldajate ja äripartnerite 
olukorrale.

kuritarvitada nende rahalist võimsust viisil, 
mis üksnes kahjustab omandatud 
äriühingut, avaldamata mingit positiivset 
mõju äriühingu tulevikule ega tema 
töötajate, võlausaldajate ja äripartnerite 
olukorrale; kui ettepanekud on juba 
olemas, tuleks neid vastavalt rakendada.

Eelmainitud õigusakti ettepanekuga 
/õigusaktide ettepanekutega seoses peaks 
komisjon uurima võimalusi tegelemaks 
küsimustega, mis tõstatuvad siis, kui 
pangad laenavad suuri rahasummasid 
erakapitali investeerimisfondidele ning 
loobuvad siis igasugusest vastutusest, 
ükskõik mis eesmärgil seda raha 
kasutatakse või mis päritolu on raha, 
millega laen tagasi makstakse. 

Or. en

Muudatusettepanek 63
Sharon Bowles

Resolutsiooni ettepanek
Lisa – Erakapitali investeerimisfondid

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlament palub komisjonil 
kehtestada eeskirjad, mis keelavad 
erakapitali investeerimisfondidel 
„riisuda” äriühinguid (nn odav 
ülesostmine) ja seega kuritarvitada nende 
rahalist võimsust viisil, mis üksnes 
kahjustab omandatud äriühingut, 
avaldamata mingit positiivset mõju 
äriühingu tulevikule ega tema töötajate, 
võlausaldajate ja äripartnerite olukorrale.

Euroopa Parlament palub komisjonil 
uurida, kas liikmesriigid on seadnud sisse 
meetmed odava ülesostmise vastu 
võitlemiseks, kaasa arvatud vajalikud 
kohustused direktoritele, et näha, kas on 
mingeid tõendeid selle kohta, et ühenduse 
meede oleks tõhusam. 

Eelmainitud õigusakti ettepanekuga 
/õigusaktide ettepanekutega seoses peaks 
komisjon uurima võimalusi tegelemaks 
küsimustega, mis tõstatuvad siis, kui 
pangad laenavad suuri rahasummasid 
erakapitali investeerimisfondidele ning 
loobuvad siis igasugusest vastutusest, 
ükskõik mis eesmärgil seda raha 
kasutatakse või mis päritolu on raha, 
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millega laen tagasi makstakse.
Or. en

Muudatusettepanek 64
Kurt Joachim Lauk

Resolutsiooni ettepanek
Lisa – Erakapitali investeerimisfondid – esimene lõik

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlament palub komisjonil 
kehtestada eeskirjad, mis keelavad 
erakapitali investeerimisfondidel 
„riisuda” äriühinguid (nn odav 
ülesostmine) ja seega kuritarvitada nende 
rahalist võimsust viisil, mis üksnes 
kahjustab omandatud äriühingut, 
avaldamata mingit positiivset mõju 
äriühingu tulevikule ega tema töötajate, 
võlausaldajate ja äripartnerite olukorrale.

Euroopa Parlament palub komisjonil 
kontrollida, hinnata ja vajaduse korral 
parandada kehtivaid ühenduse õigusakte 
siseriiklikke õigusakte arvesse võttes, nii 
et takistatakse äriühingute „riisumist”, 
mis võiks pikas perspektiivis omandatud 
äriühingut kahjustada, avaldamata mingit 
positiivset mõju tema tulevikule ega tema 
töötajate, võlausaldajate ja äripartnerite 
huvidele.

Or. de

Muudatusettepanek 65
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Resolutsiooni ettepanek
Lisa – Erakapitali investeerimisfondid – teine lõik

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Eelmainitud õigusakti ettepanekuga 
/õigusaktide ettepanekutega seoses peaks 
komisjon uurima võimalusi tegelemaks 
küsimustega, mis tõstatuvad siis, kui 
pangad laenavad suuri rahasummasid 
erakapitali investeerimisfondidele ning 
loobuvad siis igasugusest vastutusest, 
ükskõik mis eesmärgil seda raha 
kasutatakse või mis päritolu on raha, 
millega laen tagasi makstakse.

Eelmainitud õigusakti ettepanekuga 
/õigusaktide ettepanekutega seoses peaks 
komisjon uurima võimalusi tegelemaks 
küsimustega, mis tõstatuvad siis, kui 
pangad laenavad suuri rahasummasid 
erakapitali investeerimisfondidele ning 
loobuvad siis igasugusest vastutusest, 
ükskõik mis eesmärgil seda raha 
kasutatakse või mis päritolu on raha, 
millega laen tagasi makstakse; komisjon 
peaks uurima ka võimalusi ülempiiri 
seadmiseks ühekordse väljaostmisega 
seotud üldfinantsvõimendusele, pidades 
silmas äriühingu elujõulisust.

Or. en
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Muudatusettepanek 66
Kurt Joachim Lauk

Resolutsiooni ettepanek
Lisa – Erakapitali investeerimisfondid – teine lõik

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Eelmainitud õigusakti ettepanekuga 
/õigusaktide ettepanekutega seoses peaks 
komisjon uurima võimalusi tegelemaks 
küsimustega, mis tõstatuvad siis, kui 
pangad laenavad suuri rahasummasid 
erakapitali investeerimisfondidele ning 
loobuvad siis igasugusest vastutusest, 
ükskõik mis eesmärgil seda raha 
kasutatakse või mis päritolu on raha, 
millega laen tagasi makstakse.

Eelmainitud õigusakti ettepanekuga 
/õigusaktide ettepanekutega seoses peaks 
komisjon uurima pankade kui erakapitali 
investeerimisfondidele laenu andjate rolli, 
pidades silmas, et eesmärk, milleks seda 
raha kasutatakse, ja selle raha päritolu, 
millega raha tagasi makstakse, jäävad 
võlgniku pädevusse.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Ieke van den Burg

Resolutsiooni ettepanek
Lisa – Erakapitali investeerimisfondid – teine 2 a lõik (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlament palub komisjonil läbi 
vaadata ettevõtete omandi ülemineku 
direktiiv 77/187/EMÜ, et laiendada selle 
kohaldamist aktsiate üleminekule, nagu 
see on võimendusväljaostu korral; see 
käsitleks eelkõige sätteid, mis on 
pühendatud töötajate õigustele 
avalikustamise, konsulteerimise ja kaitse 
alal.

Or. en


	720518et.doc

