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Tarkistus 1
Sajjad Karim

Päätöslauselmaesitys
1 a luetelmakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 31 päivänä tammikuuta 
1977 annetun toisen neuvoston direktiivin 
77/91/ETY niiden takeiden 
yhteensovittamisesta samanveroisiksi, 
joita jäsenvaltioissa vaaditaan 
perustamissopimuksen 58 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden 
jäsenten sekä ulkopuolisten etujen
suojaamiseksi osakeyhtiöitä 
perustettaessa sekä niiden pääomaa 
säilytettäessä ja muutettaessa1,

Or. en

Tarkistus 2
Sajjad Karim

Päätöslauselmaesitys
3 a luetelmakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 8. kesäkuuta 2000 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2000/31/EY 
tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti 
sähköistä kaupankäyntiä, 
sisämarkkinoilla koskevista tietyistä 
oikeudellisista näkökohdista2 ("Direktiivi 
sähköisestä kaupankäynnistä"),

Or. en

                                               
1 EYVL L 26, 31.1.1977, s. 1.
2 EYVL L 178, 17.7.2000, s.1.
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Tarkistus 3
Sajjad Karim

Päätöslauselmaesitys
8 a luetelmakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 3. kesäkuuta 2003 
annetun neuvoston direktiivin 2003/48/EY 
säästöjen tuottamien korkotulojen 
verotuksesta1,

Or. en

Tarkistus 4
Sajjad Karim

Päätöslauselmaesitys
13 a luetelmakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2005 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2005/1/EY 
neuvoston direktiivien 73/239/ETY, 
85/611/ETY, 91/675/ETY, 92/49/ETY ja 
93/6/ETY sekä direktiivien 94/19/EY, 
98/78/EY, 2000/12/EY, 2001/34/EY, 
2002/83/EY ja 2002/87/EY muuttamisesta 
rahoituspalvelualan komiteajärjestelmän 
uudistamiseksi2,

Or. en

                                               
1 EUVL L 157, 26.6.2003, s. 38.
2 EUVL L 79, 24.3.2005, s. 9.
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Tarkistus 5
Sajjad Karim

Päätöslauselmaesitys
16 a luetelmakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 10. elokuuta 2006 
annetun komission direktiivin 2006/73/EY 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanosta 
sijoituspalveluyritysten toiminnan 
järjestämistä koskevien vaatimusten, 
toiminnan harjoittamisen edellytysten ja 
kyseisessä direktiivissä määriteltyjen 
käsitteiden osalta1 (rahoitusvälineiden 
markkinoita koskevan direktiivin 
soveltamisdirektiivi),

Or. en

Tarkistus 6
Sajjad Karim

Päätöslauselmaesitys
16 b luetelmakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission direktiivin 
2007/16/EY2 arvopapereihin kohdistuvaa 
yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia 
yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) 
koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta annetun neuvoston 
direktiivin 85/611/ETY täytäntöönpanosta 
tiettyjen määritelmien selventämiseksi,

Or. en

                                               
1 EUVL L 241, 2.9.2006, s. 26.
2 EUVL L 79, 20.3.2007, s. 11.
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Tarkistus 7
Sajjad Karim

Päätöslauselmaesitys
18 a luetelmakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden 
valiokunnan teettämän selvityksen, joka 
koskee absoluuttisen tuottotavoitteen 
rahastoja, avoimuutta ja eturistiriitoja1,

Or. en

Tarkistus 8
Sajjad Karim

Päätöslauselmaesitys
johdanto-osa A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että vaihtoehtoisten 
sijoitusvälineiden, kuten absoluuttisen 
tuottotavoitteen rahastojen ja 
pääomasijoitusrahastojen tunnustetaan 
voivan tarjota uusia monipuolistamisetuja 
omaisuudenhoitajille, lisätä markkinoiden 
likviditeettiä ja sijoittajien tuotto-odotuksia 
sekä kohentaa markkinoiden tehokkuutta,

A. katsoo, että vaihtoehtoisten 
sijoitusvälineiden, kuten absoluuttisen 
tuottotavoitteen rahastojen ja 
pääomasijoitusrahastojen tunnustetaan 
voivan tarjota uusia monipuolistamisetuja
omaisuudenhoitajille, lisätä markkinoiden 
likviditeettiä ja sijoittajien tuotto-
odotuksia, edistää hinnan 
muodostusprosessia, riskien hajauttamista 
ja rahoitusalan integroitumista sekä 
kohentaa markkinoiden tehokkuutta,

Or. en

Tarkistus 9
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osa A kappale

                                               
1 IP/A/ECON/IC/2007-24.
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että vaihtoehtoisten 
sijoitusvälineiden, kuten absoluuttisen 
tuottotavoitteen rahastojen ja 
pääomasijoitusrahastojen tunnustetaan 
voivan tarjota uusia monipuolistamisetuja 
omaisuudenhoitajille, lisätä markkinoiden 
likviditeettiä ja sijoittajien tuotto-odotuksia 
sekä kohentaa markkinoiden tehokkuutta,

A. katsoo, että vaihtoehtoisten 
sijoitusvälineiden, kuten absoluuttisen 
tuottotavoitteen rahastojen ja 
pääomasijoitusrahastojen tunnustetaan 
voivan tarjota uusia monipuolistamisetuja 
omaisuudenhoitajille, lisätä markkinoiden 
likviditeettiä ja sijoittajien tuotto-odotuksia 
sekä kohentaa markkinoiden tehokkuutta, 
katsoo myös tunnustetun, että nämä 
rahasto hyödyntävät pitkälti 
rahoitusmarkkinoita koskevien tietojen 
epäsymmetriaa ja että absoluuttisen 
tuottotavoitteen rahastojen ja 
pääomasijoitusrahastojen toiminnat 
voivat yhdessä luoda systeemiriskejä ja 
pakkotilanteita reaalitaloudelle ja 
kansainväliselle rahoitusalan vakaudelle,

Or. en

Tarkistus 10
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osa B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että EU-perusteiset absoluuttisen 
tuottotavoitteen rahastot ja 
pääomasijoitusrahastot tarvitsevat niiden 
innovoivia strategioita kunnioittavaa 
ympäristöä, jotta ne kykenevät pysymään 
kansainvälisesti kilpailukykyisinä samalla 
kun markkinadynamiikkaan mahdollisesti 
aiheutuvia haittavaikutuksia lievennetään,

B. katsoo, että EU-perusteiset absoluuttisen 
tuottotavoitteen rahastot ja 
pääomasijoitusrahastot tarvitsevat niiden 
innovoivia strategioita kunnioittavaa 
säänneltyä ympäristöä, jotta ne kykenevät 
pysymään kansainvälisesti 
kilpailukykyisinä samalla kun 
markkinadynamiikkaan mahdollisesti 
aiheutuvia haittavaikutuksia lievennetään,

Or. en
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Tarkistus 11
Sharon Bowles

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osa B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että EU-perusteiset absoluuttisen 
tuottotavoitteen rahastot ja 
pääomasijoitusrahastot tarvitsevat niiden 
innovoivia strategioita kunnioittavaa 
ympäristöä, jotta ne kykenevät pysymään 
kansainvälisesti kilpailukykyisinä samalla 
kun markkinadynamiikkaan mahdollisesti 
aiheutuvia haittavaikutuksia lievennetään,

B. katsoo, että EU-perusteiset absoluuttisen 
tuottotavoitteen rahastot ja 
pääomasijoitusrahastot tarvitsevat niiden 
innovoivia strategioita kunnioittavaa 
ympäristöä, jotta ne kykenevät pysymään 
kansainvälisesti kilpailukykyisinä samalla 
kun markkinadynamiikkaan mahdollisesti 
aiheutuvia haittavaikutuksia lievennetään
ja on huolissaan siitä, että erityinen 
lainsäädäntö saattaisi olla joustamatonta 
ja tyrehdyttää innovoinnit,

Or. en

Tarkistus 12
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osa B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. katsoo, että niiden absoluuttisen 
tuottotavoitteen rahastojen ja 
pääomasijoitusrahastojen, joiden 
rahastoyhtiö on sijoittautunut EU:hun, on 
noudatettava yhteisön nykyistä ja tulevaa 
lainsäädäntöä; katsoo, että myös EU:hun 
sijoittautumattomien yksiköiden on 
noudatettava tätä lainsäädäntöä tietyn 
toiminnan yhteydessä,

Or. en
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Tarkistus 13
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osa C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että absoluuttisen 
tuottotavoitteen rahastoihin ja 
pääomasijoitusrahastoihin sovelletaan 
eräissä jäsenvaltioissa kansallista 
sääntelyjärjestelmää; katsoo, että toisistaan 
poikkeavat kansalliset määräykset lisäävät 
sääntelysegmentoitumisen riskiä 
sisämarkkinoilla, mikä saattaa viivästyttää 
tämän liiketoiminnan kehittämistä rajojen 
yli Euroopassa;

C. ottaa huomioon, että absoluuttisen 
tuottotavoitteen rahastoihin ja 
pääomasijoitusrahastoihin sovelletaan 
eräissä jäsenvaltioissa kansallista 
sääntelyjärjestelmää; katsoo, että toisistaan 
poikkeavat kansalliset määräykset lisäävät 
sääntelysegmentoitumisen ja 
mielivaltaisen sääntelyn riskiä 
sisämarkkinoilla, mikä saattaa viivästyttää 
tämän liiketoiminnan kehittämistä rajojen 
yli Euroopassa ja – tärkeämpänä 
näkökohtana – mikä saattaa aiheuttaa 
kilpajuoksun olosuhteiden 
huonontamiseen, jolloin yhtiöihin, 
työntekijöihin ja reaalitalouteen 
kohdistuvien kielteisten vaikutusten 
estämiseen pyrkivät sääntely- ja 
valvontajärjestelmät heikkenevät,

Or. en

Tarkistus 14
Sharon Bowles

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osa C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että absoluuttisen 
tuottotavoitteen rahastoihin ja 
pääomasijoitusrahastoihin sovelletaan 
eräissä jäsenvaltioissa kansallista 
sääntelyjärjestelmää; katsoo, että toisistaan 
poikkeavat kansalliset määräykset lisäävät 
sääntelysegmentoitumisen riskiä 
sisämarkkinoilla, mikä saattaa viivästyttää 
tämän liiketoiminnan kehittämistä rajojen 

C. ottaa huomioon, että absoluuttisen 
tuottotavoitteen rahastoihin ja 
pääomasijoitusrahastoihin sovelletaan 
eräissä jäsenvaltioissa kansallista 
sääntelyjärjestelmää ja että EU:n nykyiset 
direktiivit on pantu täytäntöön eri tavoin; 
katsoo, että toisistaan poikkeavat 
kansalliset määräykset lisäävät 
sääntelysegmentoitumisen riskiä 
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yli Euroopassa; sisämarkkinoilla, mikä saattaa viivästyttää 
tämän liiketoiminnan kehittämistä rajojen 
yli Euroopassa;

Or. en

Tarkistus 15
Sharon Bowles

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osa D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että direktiivit vaikuttavat 
asianmukaisilta oikeudellisilta välineiltä 
absoluuttisen tuottotavoitteen rahastoja ja 
pääomasijoitusrahastoja koskevien 
kysymysten käsittelemiseen;

D. katsoo, että direktiivejä on jo käytetty 
oikeudellisina välineinä avoimuutta, 
raportointia ja markkinoiden 
manipulointia koskevien kysymysten 
käsittelemiseen ja että niiden yhteisiä 
vaikutuksia absoluuttisen tuottotavoitteen 
rahastoihin ja pääomasijoitusrahastoihin 
olisi arvioitava uudelleen,

Or. en

Tarkistus 16
Wolf Klinz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osa D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että direktiivit vaikuttavat 
asianmukaisilta oikeudellisilta välineiltä 
absoluuttisen tuottotavoitteen rahastoja ja 
pääomasijoitusrahastoja koskevien 
kysymysten käsittelemiseen;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 17
Kurt Joachim Lauk

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että direktiivit vaikuttavat 
asianmukaisilta oikeudellisilta välineiltä
absoluuttisen tuottotavoitteen rahastoja ja 
pääomasijoitusrahastoja koskevien 
kysymysten käsittelemiseen;

D. katsoo, että paremman 
lainsäädäntötyön yhteydessä olisi ennen 
mahdollista absoluuttisen tuottotavoitteen 
rahastojen ja pääomasijoitusrahastojen 
avoimuutta koskevaa direktiiviä 
analysoitava ja arvioitava jäsenvaltioissa 
jo sovellettavia absoluuttisen 
tuottotavoitteen rahastoja ja 
pääomasijoitusrahastoja koskevia 
säännöksiä, ja ne olisi tarvittaessa 
otettava yhdenmukaistamisen 
lähtökohdaksi,

Or. de

Tarkistus 18
Wolf Klinz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osa D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. katsoo, että absoluuttisen 
tuottotavoitteen rahastojen ja 
pääomasijoitusrahastojen alalla toimivat 
voisivat tehdä konkreettisia ehdotuksia 
avoimuutta koskevista kysymyksistä ja 
että mikäli tällaisia aloitteita on jo tehty, 
ne olisi pantava täytäntöön vastaavasti;
katsoo, että lainsäädäntötoimia olisi 
pidettävä asianmukaisena välineenä 
ainoastaan siinä tapauksessa, että edellä 
mainittu ratkaisu ei toimi,

Or. en
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Tarkistus 19
Kurt Joachim Lauk

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osa E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että yhdeksi pääkysymykseksi 
mielletään avoimuuden tarve; katsoo, että 
avoimuudessa on monta näkökohtaa, kuten 
absoluuttisen tuottotavoitteen rahastojen 
avoimuus niitä yhtiöitä kohtaan, joiden 
osakkeita ne hankkivat tai omistavat, sekä 
avoimuus rahaston vastapuolia (prime 
broker), kansainvälisiä sijoittajia, kuten 
eläkerahastoja tai pankkeja, yksityisiä 
sijoittajia, liikekumppaneita, 
sääntelyvallan käyttäjiä ja viranomaisia
kohtaan; katsoo, että avoimuuden puute 
vaivaa enimmäkseen absoluuttisen 
tuottotavoitteen rahaston ja niiden
yhtiöiden välistä suhdetta, joiden osakkeita 
rahasto hankkii tai omistaa;

E. katsoo, että yhdeksi pääkysymykseksi 
mielletään avoimuuden tarve; katsoo, että 
avoimuudessa on monta näkökohtaa, kuten 
absoluuttisen tuottotavoitteen rahastojen 
avoimuus vastapuoliaan (prime broker), 
kansainvälisiä sijoittajia, kuten 
eläkerahastoja tai pankkeja, yksityisiä 
sijoittajia ja liikekumppaneita kohtaan. 
katsoo, että eräiden osapuolten esittämä 
valitus absoluuttisen tuottotavoitteen 
rahaston ja yhtiöiden, joiden osakkeita 
rahasto hankkii tai omistaa, välisen 
suhteen avoimuuden puutteesta ei pidä 
paikkaansa,

Or. en

Tarkistus 20
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osa E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että yhdeksi pääkysymykseksi 
mielletään avoimuuden tarve; katsoo, että 
avoimuudessa on monta näkökohtaa, kuten 
absoluuttisen tuottotavoitteen rahastojen 
avoimuus niitä yhtiöitä kohtaan, joiden 
osakkeita ne hankkivat tai omistavat, sekä 
avoimuus rahaston vastapuolia (prime 
broker), kansainvälisiä sijoittajia, kuten 
eläkerahastoja tai pankkeja, yksityisiä 
sijoittajia, liikekumppaneita, sääntelyvallan 
käyttäjiä ja viranomaisia kohtaan; katsoo, 

E. katsoo, että nykyinen rahoituskriisi on 
korostanut avoimuuden puutetta ja että 
nyt tunnustetaan, että avoimuutta on 
kohennettava eri tasoilla; katsoo, että 
avoimuudessa on monta näkökohtaa, kuten 
absoluuttisen tuottotavoitteen rahastojen ja 
pääomasijoitusrahastojen avoimuus niitä 
yhtiöitä kohtaan, joiden osakkeita ne 
hankkivat tai omistavat, sekä avoimuus 
rahaston vastapuolia (prime broker), 
kansainvälisiä sijoittajia, kuten 
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että avoimuuden puute vaivaa 
enimmäkseen absoluuttisen 
tuottotavoitteen rahaston ja niiden 
yhtiöiden välistä suhdetta, joiden osakkeita 
rahasto hankkii tai omistaa;

eläkerahastoja tai pankkeja, yksityisiä 
sijoittajia, liikekumppaneita, sääntelyvallan 
käyttäjiä ja viranomaisia kohtaan; katsoo, 
että avoimuuden puute vaivaa 
enimmäkseen absoluuttisen 
tuottotavoitteen rahaston tai 
pääomasijoitusrahaston ja niiden 
yhtiöiden välistä suhdetta, joiden osakkeita 
nämä rahastot hankkivat tai omistavat;

Or. en

Tarkistus 21
Sharon Bowles

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osa E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että yhdeksi pääkysymykseksi 
mielletään avoimuuden tarve; katsoo, että 
avoimuudessa on monta näkökohtaa, kuten 
absoluuttisen tuottotavoitteen rahastojen 
avoimuus niitä yhtiöitä kohtaan, joiden 
osakkeita ne hankkivat tai omistavat, sekä 
avoimuus rahaston vastapuolia (prime 
broker), kansainvälisiä sijoittajia, kuten 
eläkerahastoja tai pankkeja, yksityisiä 
sijoittajia, liikekumppaneita, 
sääntelyvallan käyttäjiä ja viranomaisia 
kohtaan; katsoo, että avoimuuden puute 
vaivaa enimmäkseen absoluuttisen 
tuottotavoitteen rahaston ja niiden
yhtiöiden välistä suhdetta, joiden osakkeita 
rahasto hankkii tai omistaa;

E. katsoo, että yhdeksi pääkysymykseksi 
mielletään avoimuuden analysoiminen ja 
missä kohdin avoimuutta voidaan 
tehostaa; katsoo, että avoimuudessa on 
monta näkökohtaa, kuten absoluuttisen 
tuottotavoitteen rahastojen avoimuus 
rahaston vastapuolia (prime broker), 
kansainvälisiä sijoittajia, kuten 
eläkerahastoja tai pankkeja, 
liikekumppaneita, sääntelyvallan käyttäjiä 
ja viranomaisia kohtaan. toteaa, että eräät 
osapuolet ovat valittaneet juuri 
absoluuttisen tuottotavoitteen rahaston ja 
yhtiöiden, joiden osakkeita rahasto hankkii 
tai omistaa, välisen suhteen avoimuuden 
puutteesta,

Or. en

Tarkistus 22
Piia-Noora Kauppi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osa E a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. katsoo, että avoimuutta koskevan 
direktiivin epäjohdonmukainen 
täytäntöön paneminen on johtanut 
avoimuuden epäyhtenäiseen tasoon 
EU:ssa ja aiheuttanut huomattavia 
kustannuksia sijoittajille, 

Or. en

Tarkistus 23
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osa E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. katsoo, että avoimuus on ehdoton 
ennakkoedellytys sijoittajien 
luottamukselle ja monimutkaisten 
rahoitustuotteiden hahmottamiselle ja että 
se edistää siten rahoitusmarkkinoiden 
optimaalista toimivuutta ja vakautta,

Or. en

Tarkistus 24
Sharon Bowles

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osa F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että nykyisen subprime-
luottokriisin ensisijainen syy ei ole 
sijoittajia koskevan sääntelyn puute vaan 
luokituslaitosten epäonnistuminen; 
katsoo sen vuoksi, että luokituslaitoksiin 
olisi periaatteessa sovellettava samoja 
noudattamismääräyksiä kuin 

Poistetaan.
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tilintarkastajiin;

Or. en

Tarkistus 25
Sharon Bowles

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osa F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että nykyisen subprime-
luottokriisin ensisijainen syy ei ole 
sijoittajia koskevan sääntelyn puute vaan 
luokituslaitosten epäonnistuminen; 
katsoo sen vuoksi, että luokituslaitoksiin 
olisi periaatteessa sovellettava samoja 
noudattamismääräyksiä kuin 
tilintarkastajiin;

F. katsoo, että nykyisen subprime-
luottokriisin ensisijainen syy ei ole 
sijoittajia koskevan sääntelyn puute eikä 
sitä voida kytkeä yhteen yksittäiseen 
sektoriin: yhdeksi syyksi on myönnetty, 
että arvopaperistaminen ja 
luokituslaitosten prosessi monimutkaisten 
strukturoitujen tuotteiden yhteydessä johti 
kyseisten tuotteiden ylihinnoitteluun 
kohde-etuuksiin verrattuna,

Or. en

Tarkistus 26
Wolf Klinz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osa F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että nykyisen subprime-
luottokriisin ensisijainen syy ei ole 
sijoittajia koskevan sääntelyn puute vaan 
luokituslaitosten epäonnistuminen; 
katsoo sen vuoksi, että luokituslaitoksiin 
olisi periaatteessa sovellettava samoja 
noudattamismääräyksiä kuin 
tilintarkastajiin;

F. katsoo, että rahoitusmarkkinoiden 
nykyisen kuohunnan syyt ovat moninaisia 
ja että niihin kuuluvat:

– Yhdysvaltain asuntomarkkinoiden 
huolimattomat lainanantokäytänteet,
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– monimutkaisten strukturoitujen 
tuotteiden nopeat innovoinnit,
– jaettavaksi alulle panemisen (originate 
to distribute) malli ja pitkä välitysketju,
– sijoittajien ahneus entistä suuremmille 
voitoille ja palkkausta koskeva 
lyhytnäköinen kannustinrakenne, sekä 
– luottoluokituslaitosten eturistiriita ja 
väärä käsitys luokitusten merkityksestä,

Or. en

Tarkistus 27
Sajjad Karim

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osa F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että nykyisen subprime-
luottokriisin ensisijainen syy ei ole 
sijoittajia koskevan sääntelyn puute vaan 
luokituslaitosten epäonnistuminen; katsoo 
sen vuoksi, että luokituslaitoksiin olisi 
periaatteessa sovellettava samoja 
noudattamismääräyksiä kuin 
tilintarkastajiin;

F. toteaa, että komissio, jäsenvaltiot, 
Euroopan keskuspankki, vakausfoorumi, 
arvopaperipörssiä valvovien 
viranomaisten kansainvälinen järjestö ja 
muut laitokset ovat esittäneet 
kansainvälistä yhteisymmärrystä siitä, että 
subrime-asuntolainakriisin syiden ja 
seurausten täysivaltaiseen 
ymmärtämiseen menee vielä aikaa; 
katsoo, että nykyisen rahoitusalan 
kuohunnan ei katsota johtuvan 
absoluuttisen tuottotavoitteen rahastoista 
eikä pääomasijoitusrahastoista,

Or. en

Tarkistus 28
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osa F kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että nykyisen subprime-
luottokriisin ensisijainen syy ei ole 
sijoittajia koskevan sääntelyn puute vaan
luokituslaitosten epäonnistuminen; katsoo 
sen vuoksi, että luokituslaitoksiin olisi 
periaatteessa sovellettava samoja 
noudattamismääräyksiä kuin 
tilintarkastajiin;

F. katsoo, että nykyisen subprime-
luottokriisin ensisijainen syy juontuu 
useista elementeistä, kuten Amerikan 
investointipankkeja koskevan sääntelyn 
puutteesta, jaettavaksi alulle panemisen 
mallin ja arvopaperistamisprosessin 
ylilyönneistä, asianmukaisen 
huolellisuuden laiminlyönnistä ja 
epäadekvaatista riskinarvioinnista sekä 
luokituslaitosten epäonnistumisesta; 
katsoo sen vuoksi, että luokituslaitoksiin 
olisi periaatteessa sovellettava samoja 
noudattamismääräyksiä kuin 
tilintarkastajiin;

Or. en

Tarkistus 29
Kurt Joachim Lauk

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osa F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että nykyisen subprime-
luottokriisin ensisijainen syy ei ole 
sijoittajia koskevan sääntelyn puute vaan 
luokituslaitosten epäonnistuminen; 
katsoo sen vuoksi, että luokituslaitoksiin 
olisi periaatteessa sovellettava samoja 
noudattamismääräyksiä kuin 
tilintarkastajiin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 30
Sharon Bowles

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osa G kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että yhteisön 
lainsäädännössä on komiteamenettelyn ja 
Lamfalussyn menettelyn kaltaisia 
mekanismeja, joilla mahdollistetaan 
täytäntöönpanotoimien avulla joustavuus 
reagoitaessa liiketoimintaympäristön 
muutoksiin; katsoo, että tämä kohenee, kun 
uuden sopimuksen mukaisia säädösvallan 
siirron nojalla annettuja säädöksiä voidaan 
käyttää;

G. ottaa huomioon, että yhteisön 
lainsäädännössä on komiteamenettelyn ja 
Lamfalussyn menettelyn kaltaisia 
mekanismeja, joilla mahdollistetaan 
täytäntöönpanotoimien avulla joustavuus 
reagoitaessa liiketoimintaympäristön 
muutoksiin; katsoo, että tämä kohenee, kun 
uuden sopimuksen mukaisia säädösvallan 
siirron nojalla annettuja säädöksiä voidaan 
käyttää; katsoo kuitenkin, että olisi väärin 
sivuuttaa pikaisen ja testaamattoman 
lainsäädännön käyttöön ottamisesta 
aiheutuvat haitat ja oikeudellinen 
epävarmuus, koska tuleva tarkistaminen 
saattaa olla helpompaa,

Or. en

Tarkistus 31
Sharon Bowles

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osa H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että monissa erilaisissa 
liiketoiminta-aloitteissa on otettu käyttöön 
parhaita käytännesääntöjä, joita voidaan 
hyödyntää malleina EU-lainsäädännölle;
katsoo, että EU-lainsäädännön 
noudattamisen ohella yhtiöitä ja 
taloudellisia yhdistyksiä olisi kannustettava 
ottamaan käyttöön omat parhaat 
käytännesäännöt;

H. ottaa huomioon, että arvopaperipörssiä 
valvovien viranomaisten kansainvälisen 
järjestön, Kansainvälisen 
valuuttarahaston, Taloudellisen 
yhteistyön ja kehityksen järjestön kaltaiset 
järjestöt, ja alan laitokset, myös 
absoluuttisen tuottotavoitteen rahastoja ja 
pääomasijoitusrahastoja koskevat 
laitokset, ovat jo ottaneet käyttöön parhaita 
periaatteita ja käytännesääntöjä, joita on 
testattava ja valvottava; katsoo, että EU-
lainsäädännön noudattamisen ohella 
yhtiöitä ja taloudellisia yhdistyksiä olisi 
kannustettava allekirjoittamaan nämä 
säännöt noudata tai selitä -periaatteen 
mukaisesti ja että noudattamista ja 
selityksiä koskevat yksityiskohdat olisi 
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saatettava julkisesti saataville;

Or. en

Tarkistus 32
Sajjad Karim

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osa H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että monissa erilaisissa 
liiketoiminta-aloitteissa on otettu käyttöön 
parhaita käytännesääntöjä, joita voidaan 
hyödyntää malleina EU-lainsäädännölle; 
katsoo, että EU-lainsäädännön 
noudattamisen ohella yhtiöitä ja 
taloudellisia yhdistyksiä olisi kannustettava 
ottamaan käyttöön omat parhaat 
käytännesäännöt;

H. ottaa huomioon, että monissa erilaisissa 
liiketoiminta-aloitteissa on otettu käyttöön 
parhaita käytännesääntöjä, jotka 
täydentävät virallista EU-lainsäädäntöä 
aloilla, joiden muodollisempi käsittely 
olisi vaikeaa tai epäsuotavaa; katsoo, että 
EU-lainsäädännön noudattamisen ohella 
yhtiöitä ja taloudellisia yhdistyksiä olisi 
kannustettava ottamaan käyttöön omat 
parhaat käytännesäännöt;

Or. en

Tarkistus 33
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osa H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että monissa erilaisissa 
liiketoiminta-aloitteissa on otettu käyttöön 
parhaita käytännesääntöjä, joita voidaan 
hyödyntää malleina EU-lainsäädännölle; 
katsoo, että EU-lainsäädännön 
noudattamisen ohella yhtiöitä ja 
taloudellisia yhdistyksiä olisi kannustettava 
ottamaan käyttöön omat parhaat 
käytännesäännöt;

H. ottaa huomioon, että monissa erilaisissa 
liiketoiminta-aloitteissa on otettu käyttöön 
parhaita käytännesääntöjä, joita voidaan 
hyödyntää malleina EU-lainsäädännölle; 
katsoo, että EU-lainsäädännön 
noudattamisen ohella yhtiöitä ja 
taloudellisia yhdistyksiä olisi kannustettava 
ottamaan käyttöön omat parhaat 
käytännesäännöt; katsoo, että 
käytännesääntöjä olisi täydennettävä 
noudata tai selitä -periaatteella ja että 
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niitä olisi arvioitava asianmukaisesti ja 
avoimesti,

Or. en

Tarkistus 34
Kurt Joachim Lauk

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osa H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että monissa erilaisissa 
liiketoiminta-aloitteissa on otettu käyttöön 
parhaita käytännesääntöjä, joita voidaan 
hyödyntää malleina EU-lainsäädännölle; 
katsoo, että EU-lainsäädännön 
noudattamisen ohella yhtiöitä ja 
taloudellisia yhdistyksiä olisi 
kannustettava ottamaan käyttöön omat 
parhaat käytännesäännöt;

H. ottaa huomioon, että absoluuttisen 
tuottotavoitteen rahastojen ja 
pääomasijoitusrahastojen aloitteissa on 
otettu käyttöön parhaita käytännesääntöjä,
joille olisi annettava tilaisuus osoittaa 
oma arvonsa,

Or. en

Tarkistus 35
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osa I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. katsoo, että tuotteita koskevalle 
lainsäädännölle ei vaikuta olevan 
tarvetta;

I. katsoo, että tuotteita koskeva 
lainsäädäntö ei vaikuta soveltuvalta 
sääntelytyypiltä tämän innovoivan alan 
käsittelyyn,

Or. en
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Tarkistus 36
Kurt Joachim Lauk

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. katsoo, että tuotteita koskevalle 
lainsäädännölle ei vaikuta olevan tarvetta;

I. katsoo, että tuotteita koskevalle 
lainsäädännölle ei liene tarvetta;

Or. de

Tarkistus 37
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osa I a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I a. katsoo, että arvopaperilainaus, jonka 
tarkoituksena on lainattujen osakkeiden 
turvin äänestäminen, on huono käytäntö 
ja että pitkän aikavälin näkymien 
osakkeenomistajat ovat suotavampia kuin 
lyhyen aikavälin perusteella 
suuntautuneet osakkeenomistajat, 

Or. en

Tarkistus 38
Sharon Bowles

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osa I a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I a. katsoo, että paremman 
lainsäädäntötyön edun nimissä 
lainsäädäntöön on turvauduttava vain 
silloin, kun on näyttöä markkinoiden 
epäonnistumisesta, ja että lainsäädännön 
ei pitäisi johtaa samantapaisten 
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sijoitustoiminnan muotojen keskinäiseen 
syrjintään,

Or. en

Tarkistus 39
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osa I b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I b. katsoo, että hallinnointi- ja 
ohjausjärjestelmän nykyisissä rakenteissa 
ilmenee epätasapainoa omistuksen, 
valvonnan, avoimuuden, seurannan, 
vastuuvelvollisuuden ja tiedottamisen 
suhteen; katsoo, että absoluuttisen 
tuottotavoitteen rahastot ja 
pääomasijoitusrahastot saattavat 
vaikuttaa kielteisesti yhtiöiden 
operatiivisen johdon avoimuuteen,

Or. en

Tarkistus 40
Wolf Klinz

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pyytää komissiota toimittamaan 
käsiteltävästä aiheesta riippuen 
parlamentille joko EY:n 
perustamissopimuksen 44 artiklan, 47 
artiklan 2 kohdan tai 95 artiklan nojalla 
yhden tai useamman 
lainsäädäntöehdotuksen absoluuttisen 
tuottotavoitteen rahastoista ja 
pääomasijoitusrahastoista; edellyttää, että 
ehdotus/ehdotukset laaditaan toimielinten 
välisten keskustelujen perusteella ja 
jäljempänä annettuja yksityiskohtaisia 
suosituksia noudattaen;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 41
Sharon Bowles

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pyytää komissiota toimittamaan 
käsiteltävästä aiheesta riippuen
parlamentille joko EY:n 
perustamissopimuksen 44 artiklan, 47 
artiklan 2 kohdan tai 95 artiklan nojalla 
yhden tai useamman 
lainsäädäntöehdotuksen absoluuttisen 
tuottotavoitteen rahastoista ja 
pääomasijoitusrahastoista; edellyttää, että 
ehdotus/ehdotukset laaditaan toimielinten 
välisten keskustelujen perusteella ja 
jäljempänä annettuja yksityiskohtaisia 
suosituksia noudattaen;

1. pyytää komissiota toimittamaan 
parlamentille avoimuusvaatimusten 
yhdenmukaistamista koskevan direktiivin 
2004/109/EY uudelleen arvioinnissa myös 
arvion direktiivin toimivuudesta 
absoluuttisen tuottotavoitteen rahastojen ja 
pääomasijoitusrahastojen yhteydessä sekä 
asianmukaiset vertailut direktiivin 
soveltamisesta muihin sijoittajiin,

Or. en

Tarkistus 42
Kurt Joachim Lauk

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pyytää komissiota toimittamaan 
käsiteltävästä aiheesta riippuen 
parlamentille joko EY:n
perustamissopimuksen 44 artiklan, 47 
artiklan 2 kohdan tai 95 artiklan nojalla 
yhden tai useamman 
lainsäädäntöehdotuksen absoluuttisen 
tuottotavoitteen rahastoista ja 
pääomasijoitusrahastoista; edellyttää, että 
ehdotus/ehdotukset laaditaan toimielinten 
välisten keskustelujen perusteella ja 

1. pyytää komissiota huolehtimaan aluksi 
siitä, että jäsenvaltioissa voimassa olevia 
säännöksiä noudatetaan, ja toimittamaan 
sitten tarvittaessa parlamentille 
lainsäädäntöehdotuksen absoluuttisen 
tuottotavoitteen rahastoja ja 
pääomasijoituksia koskevien voimassa 
olevien säännösten 
yhdenmukaistamisesta, ja edellyttää, että 
ehdotuksessa otetaan huomioon 
toimielinten väliset keskustelut ja 
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jäljempänä annettuja yksityiskohtaisia 
suosituksia noudattaen;

jäljempänä annetut yksityiskohtaiset 
suositukset;

Or. de

Tarkistus 43
Wolf Klinz

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. pyytää absoluuttisen tuottotavoitteen 
rahastojen alalla toimivia ja 
pääomasijoitustoiminnan harjoittajia 
käsittelemään avoimuuskysymyksiä 
konkreettisilla ehdotuksilla ja – jos 
ehdotuksia on jo tehty – panemaan ne 
täytäntöön vastaavasti ja tiedottamaan 
parlamentille ja komissiolle säännöllisesti 
näiden aloitteiden edistymisestä; katsoo, 
että ellei alalla saada lähitulevaisuudessa 
aikaan todellista edistymistä, 
absoluuttisen tuottotavoitteen rahastojen 
ja pääomasijoitusrahastojen avoimuutta 
koskeva lainsäädäntöehdotus saattaa olla 
oikea tapa käsitellä avoimuutta kohtaan 
tunnettuja huolenaiheita;

Or. en

Tarkistus 44
Piia-Noora Kauppi

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. muistuttaa, että yhteisösijoittajia 
varten on toteutettava suunnattuja anteja 
koskeva eurooppalainen järjestely, jotta 
vaihtoehtoisten sijoitusten rajojen yli 
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jakamisen esteet voidaan poistaa; 

Or. en

Tarkistus 45
Sharon Bowles

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. ehdottaa, että EU:hun olisi 
perustettava yksi keskitetty 
käytännesääntöjen verkkosivusto, jota 
markkinoidaan kansainvälisesti; 
ehdottaa, että verkkosivustoon olisi 
sisällytettävä rekisteri markkinoilla 
toimijoista, jotka noudattavat 
käytännesääntöjä, näiden 
tiedoksiannoista sekä noudattamatta 
jättämisen perusteista; katsoo, että 
noudattamatta jättämisen perusteista 
voidaan ottaa myös opiksi;

Or. en

Tarkistus 46
Wolf Klinz

Päätöslauselmaesitys
1 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 b. kehottaa komissiota toteuttamaan 
suunnattuja anteja koskevan 
eurooppalaisen järjestelyn, jotta 
vaihtoehtoisten sijoitusten rajojen yli 
jakamisen esteet voidaan poistaa; 

Or. en
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Tarkistus 47
Wolf Klinz

Päätöslauselmaesitys
Liite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEN 
LIITE: 

Poistetaan.

YKSITYISKOHTAISET 
SUOSITUKSET PYYDETTÄVIEN 
EHDOTUSTEN ASIASISÄLLÖSTÄ
Euroopan parlamentti pyytää komissiota 
ehdottamaan yhtä tai useampaa 
direktiiviä yhteisen avoimuusstandardin 
takaamiseksi ja jäljempänä esitettyjen, 
absoluuttisen tuottotavoitteen rahastoja ja 
pääomasijoitusrahastoja koskevien 
kysymysten ratkaisemiseksi, sillä 
direktiivi(e)n olisi suotava tarvittaessa 
jäsenvaltioille riittävästi joustavuutta, kun 
ne saattavat EU-säännöksiä osaksi omaa 
yhtiölainsäädäntöään.
Absoluuttisen tuottotavoitteen rahastot ja 
pääomasijoitusrahastot
Euroopan parlamentti pyytää komissiota 
toimittamaan asianmukaisia 
lainsäädäntöehdotuksia tarkastelemalla 
uudelleen nykyistä yhteisön säännöstöä, 
joka vaikuttaa eri sijoittajatyyppeihin ja 
niiden vastapuoliin, ja mukauttamaan tai 
ottamaan käyttöön selkeitä selvityksiä ja 
merkittävän ja konkreettisen tiedon 
ajoissa ilmoittamista koskevia säännöksiä, 
jotta laadukas päätöksenteko ja 
sijoittajien ja yhtiön johdon avoin 
viestintä kävisivät helpommiksi.
Uudessa lainsäädännössä olisi 
edellytettävä, että osakkaat ilmoittavat 
liikkeeseenlaskijoille 
äänioikeusosuuksistaan, jotka perustuvat 
osakkeiden hankkimiseen tai 
luovuttamiseen, kun osuus saavuttaa tai 
ylittää tietyt kynnysarvot tai putoaa niiden 



AM\720518FI.doc 27/45 PE405.821v01-00

FI

alle, ja kynnysarvot käynnistyvät kolmesta 
prosentista direktiivissä 2004/109/EY 
mainitun viiden prosentin asemesta. Siinä 
olisi lisäksi velvoitettava absoluuttisen 
tuottotavoitteen rahastot ja 
pääomasijoitusrahastot ilmoittamaan 
sijoituspolitiikastaan ja siihen liittyvistä 
riskeistä yhtiöille, joiden osakkeita ne 
hankkivat tai omistavat, yksityis- ja 
yhteisösijoittajille, rahaston vastapuolille 
ja valvojille.
Ehdotusten olisi perustuttava nykyisen 
EU-lainsäädännön tarkasteluun, ja sitä 
tehtäessä olisi pyrittävä selvittämään, 
missä määrin nykyisiä avoimuutta 
koskevia säännöksiä voidaan soveltaa 
absoluuttisen tuottotavoitteen rahastojen 
ja pääomasijoitusrahastojen 
erikoistilanteeseen.
Komission olisi edellä mainituissa 
lainsäädäntöehdotuksissa pyrittävä 
erityisesti:
– kartoittamaan, voidaanko 
vaihtoehtoisiin sijoituksiin soveltaa 
sopimusehtoja, joilla huolehditaan 
yksiselitteisestä riskien rajoittamisesta, 
kynnysarvojen ylittyessä toteutettavista 
toimista, asianmukaisesta ilmoittamisesta, 
myyntirajoitusten selkeästä kuvaamisesta 
sekä yksityiskohtaisista ehdoista, jotka 
koskevat sopimuksen perumista ja 
päättymistä;
– tutkimaan rahanpesua absoluuttisen 
tuottotavoitteen rahastojen ja 
pääomasijoitusrahastojen yhteydessä.
Absoluuttisen tuottotavoitteen rahastot 
erityiskysymyksenä
Euroopan parlamentti pyytää komissiota 
ottamaan käyttöön säännöksiä, joilla 
tehostetaan absoluuttisen tuottotavoitteen 
rahastojen äänestyspolitiikan avoimuutta, 
koska yhteisön määräysten kohteiden olisi 
hoidettava tällaisia rahastoja. 
Säännöksissä olisi lisäksi oltava koko 
EU:n kattava osakkaiden 
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tunnistamisjärjestelmä.
Komission olisi edellä mainitu(i)ssa 
lainsäädäntöehdotuksessa/lainsäädäntöeh
dotuksissa pyrittävä erityisesti:
– tutkimaan mahdollisuuksia 
arvopaperilainauksen epäsuotavien 
vaikutusten lievittämiseen;
– selvittämään, voitaisiinko 
raportointivaatimuksia soveltaa myös 
useamman osakkaan välisiin 
yhteistyösopimuksiin ja äänioikeuden 
epäsuoraan hankkimiseen 
optiojärjestelyin.
Pääomasijoitusrahastot 
erityiskysymyksenä
Euroopan parlamentti pyytää komissiota 
ottamaan käyttöön säännöksiä, joilla 
pääomasijoitusrahoituksia estetään 
ryöväämästä yhtiöitä (nk. yhtiöiden 
omaisuuden riipiminen) ja käyttämästä 
siten väärin valtaansa tavalla, joka 
pelkästään haittaa hankittua yhtiötä 
vaikuttamatta millään tavoin myönteisesti 
sen tulevaisuuteen taikka sen 
työntekijöiden, luotonantajien ja 
liikekumppaneiden tilanteeseen.
Komission olisi tarkasteltava edellä 
mainitun lainsäädäntöehdotuksen edellä 
mainittujen lainsäädäntöehdotusten 
yhteydessä tapoja ratkaista kysymykset, 
joita ilmenee kun pankit lainaavat 
valtavia rahasummia 
pääomasijoitusrahastoille, ja kiistävät 
sitten kaiken vastuun rahojen 
käyttötarkoituksesta tai lainan 
takaisinmaksuun käytettyjen varojen 
alkuperästä.

Or. en
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Tarkistus 48
Sharon Bowles

Päätöslauselmaesitys
Liite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEN 
LIITE: 

Poistetaan.

YKSITYISKOHTAISET 
SUOSITUKSET PYYDETTÄVIEN 
EHDOTUSTEN ASIASISÄLLÖSTÄ
Euroopan parlamentti pyytää komissiota 
ehdottamaan yhtä tai useampaa 
direktiiviä yhteisen avoimuusstandardin 
takaamiseksi ja jäljempänä esitettyjen, 
absoluuttisen tuottotavoitteen rahastoja ja 
pääomasijoitusrahastoja koskevien 
kysymysten ratkaisemiseksi, sillä 
direktiivi(e)n olisi suotava tarvittaessa 
jäsenvaltioille riittävästi joustavuutta, kun 
ne saattavat EU-säännöksiä osaksi omaa 
yhtiölainsäädäntöään.
Absoluuttisen tuottotavoitteen rahastot ja 
pääomasijoitusrahastot
Euroopan parlamentti pyytää komissiota 
toimittamaan asianmukaisia 
lainsäädäntöehdotuksia tarkastelemalla 
uudelleen nykyistä yhteisön säännöstöä, 
joka vaikuttaa eri sijoittajatyyppeihin ja 
niiden vastapuoliin, ja mukauttamaan tai 
ottamaan käyttöön selkeitä selvityksiä ja 
merkittävän ja konkreettisen tiedon 
ajoissa ilmoittamista koskevia säännöksiä, 
jotta laadukas päätöksenteko ja 
sijoittajien ja yhtiön johdon avoin 
viestintä kävisivät helpommiksi.
Uudessa lainsäädännössä olisi 
edellytettävä, että osakkaat ilmoittavat 
liikkeeseenlaskijoille 
äänioikeusosuuksistaan, jotka perustuvat 
osakkeiden hankkimiseen tai 
luovuttamiseen, kun osuus saavuttaa tai 
ylittää tietyt kynnysarvot tai putoaa niiden 
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alle, ja kynnysarvot käynnistyvät kolmesta 
prosentista direktiivissä 2004/109/EY 
mainitun viiden prosentin asemesta. Siinä 
olisi lisäksi velvoitettava absoluuttisen 
tuottotavoitteen rahastot ja 
pääomasijoitusrahastot ilmoittamaan 
sijoituspolitiikastaan ja siihen liittyvistä 
riskeistä yhtiöille, joiden osakkeita ne 
hankkivat tai omistavat, yksityis- ja 
yhteisösijoittajille, rahaston vastapuolille 
ja valvojille.
Ehdotusten olisi perustuttava nykyisen 
EU-lainsäädännön tarkasteluun, ja sitä 
tehtäessä olisi pyrittävä selvittämään, 
missä määrin nykyisiä avoimuutta 
koskevia säännöksiä voidaan soveltaa 
absoluuttisen tuottotavoitteen rahastojen 
ja pääomasijoitusrahastojen 
erikoistilanteeseen.
Komission olisi edellä mainituissa 
lainsäädäntöehdotuksissa pyrittävä 
erityisesti:
– kartoittamaan, voidaanko 
vaihtoehtoisiin sijoituksiin soveltaa 
sopimusehtoja, joilla huolehditaan 
yksiselitteisestä riskien rajoittamisesta, 
kynnysarvojen ylittyessä toteutettavista 
toimista, asianmukaisesta ilmoittamisesta, 
myyntirajoitusten selkeästä kuvaamisesta 
sekä yksityiskohtaisista ehdoista, jotka 
koskevat sopimuksen perumista ja 
päättymistä;
– tutkimaan rahanpesua absoluuttisen 
tuottotavoitteen rahastojen ja 
pääomasijoitusrahastojen yhteydessä.
Absoluuttisen tuottotavoitteen rahastot 
erityiskysymyksenä
Euroopan parlamentti pyytää komissiota
ottamaan käyttöön säännöksiä, joilla 
tehostetaan absoluuttisen tuottotavoitteen 
rahastojen äänestyspolitiikan avoimuutta, 
koska yhteisön määräysten kohteiden olisi 
hoidettava tällaisia rahastoja. 
Säännöksissä olisi lisäksi oltava koko 
EU:n kattava osakkaiden 
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tunnistamisjärjestelmä.
Komission olisi edellä mainitu(i)ssa 
lainsäädäntöehdotuksessa/lainsäädäntöeh
dotuksissa pyrittävä erityisesti:
– tutkimaan mahdollisuuksia 
arvopaperilainauksen epäsuotavien 
vaikutusten lievittämiseen;
– selvittämään, voitaisiinko 
raportointivaatimuksia soveltaa myös 
useamman osakkaan välisiin 
yhteistyösopimuksiin ja äänioikeuden 
epäsuoraan hankkimiseen 
optiojärjestelyin.
Pääomasijoitusrahastot 
erityiskysymyksenä
Euroopan parlamentti pyytää komissiota 
ottamaan käyttöön säännöksiä, joilla 
pääomasijoitusrahoituksia estetään 
ryöväämästä yhtiöitä (nk. yhtiöiden 
omaisuuden riipiminen) ja käyttämästä 
siten väärin valtaansa tavalla, joka 
pelkästään haittaa hankittua yhtiötä 
vaikuttamatta millään tavoin myönteisesti 
sen tulevaisuuteen taikka sen 
työntekijöiden, luotonantajien ja 
liikekumppaneiden tilanteeseen.
Komission olisi tarkasteltava edellä 
mainitun lainsäädäntöehdotuksen edellä 
mainittujen lainsäädäntöehdotusten 
yhteydessä tapoja ratkaista kysymykset, 
joita ilmenee kun pankit lainaavat 
valtavia rahasummia 
pääomasijoitusrahastoille, ja kiistävät 
sitten kaiken vastuun rahojen 
käyttötarkoituksesta tai lainan 
takaisinmaksuun käytettyjen varojen 
alkuperästä.

Or. en
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Tarkistus 49
Wolf Klinz

Päätöslauselmaesitys
Liite – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Euroopan parlamentti pyytää komissiota 
ehdottamaan yhtä tai useampaa 
direktiiviä yhteisen avoimuusstandardin 
takaamiseksi ja jäljempänä esitettyjen, 
absoluuttisen tuottotavoitteen rahastoja ja 
pääomasijoitusrahastoja koskevien 
kysymysten ratkaisemiseksi, sillä 
direktiivi(e)n olisi suotava tarvittaessa 
jäsenvaltioille riittävästi joustavuutta, kun 
ne saattavat EU-säännöksiä osaksi omaa 
yhtiölainsäädäntöään.

pyytää absoluuttisen tuottotavoitteen 
rahastojen alalla toimivia ja 
pääomasijoitustoiminnan harjoittajia 
esittämään konkreettisia ehdotuksia
yhteisen avoimuusstandardin takaamiseksi 
ja – jos ehdotuksia on jo tehty –
panemaan ne täytäntöön vastaavasti. 

Or. en

Tarkistus 50
Sharon Bowles

Päätöslauselmaesitys
Liite – johdanto kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Euroopan parlamentti pyytää komissiota 
ehdottamaan yhtä tai useampaa 
direktiiviä yhteisen avoimuusstandardin 
takaamiseksi ja jäljempänä esitettyjen,
absoluuttisen tuottotavoitteen rahastoja ja 
pääomasijoitusrahastoja koskevien 
kysymysten ratkaisemiseksi, sillä 
direktiivi(e)n olisi suotava tarvittaessa 
jäsenvaltioille riittävästi joustavuutta, kun 
ne saattavat EU-säännöksiä osaksi omaa 
yhtiölainsäädäntöään.

Euroopan parlamentti pyytää komissiota 
kannustamaan avoimuuden kohentamista 
tukemalla ja valvomalla absoluuttisen 
tuottotavoitteen rahastojen ja 
pääomarahastojen johtajien ja heidän 
vastapuoliensa jo käyttöön ottaman 
itsesääntelyn kehittämistä ja 
kannustamaan jäsenvaltioita, jotta ne 
tukisivat näitä pyrkimyksiä 
vuoropuhelulla ja parhaiden käytänteiden 
vaihtamisella.

Or. en

Tarkistus 51



AM\720518FI.doc 33/45 PE405.821v01-00

FI

Wolf Klinz

Päätöslauselmaesitys
Liite – Absoluuttisen tuottotavoitteen rahastot ja pääomasijoitusrahastot

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Euroopan parlamentti pyytää komissiota 
toimittamaan asianmukaisia 
lainsäädäntöehdotuksia tarkastelemalla 
uudelleen nykyistä yhteisön säännöstöä, 
joka vaikuttaa eri sijoittajatyyppeihin ja 
niiden vastapuoliin, ja mukauttamaan tai 
ottamaan käyttöön selkeitä selvityksiä ja 
merkittävän ja konkreettisen tiedon ajoissa 
ilmoittamista koskevia säännöksiä, jotta 
laadukas päätöksenteko ja sijoittajien ja 
yhtiön johdon avoin viestintä kävisivät 
helpommiksi.

Euroopan parlamentti pyytää absoluuttisen 
tuottotavoitteen rahastojen alalla toimivia 
ja pääomasijoitustoiminnan harjoittajia
toimittamaan asianmukaisia ja 
konkreettisia ehdotuksia ja mukauttamaan 
tai ottamaan käyttöön selkeitä selvityksiä ja 
merkittävän ja konkreettisen tiedon ajoissa 
ilmoittamista koskevia säännöksiä, jotta 
laadukas päätöksenteko ja sijoittajien ja 
yhtiön johdon avoin viestintä kävisivät 
helpommiksi; jos ehdotuksia on jo tehty, 
ne olisi pantava täytäntöön vastaavasti;

Uudessa lainsäädännössä olisi 
edellytettävä, että osakkaat ilmoittavat 
liikkeeseenlaskijoille 
äänioikeusosuuksistaan, jotka perustuvat 
osakkeiden hankkimiseen tai 
luovuttamiseen, kun osuus saavuttaa tai 
ylittää tietyt kynnysarvot tai putoaa niiden 
alle, ja kynnysarvot käynnistyvät kolmesta 
prosentista direktiivissä 2004/109/EY 
mainitun viiden prosentin asemesta. Siinä 
olisi lisäksi velvoitettava absoluuttisen 
tuottotavoitteen rahastot ja 
pääomasijoitusrahastot ilmoittamaan 
sijoituspolitiikastaan ja siihen liittyvistä 
riskeistä yhtiöille, joiden osakkeita ne 
hankkivat tai omistavat, yksityis- ja 
yhteisösijoittajille, rahaston vastapuolille 
ja valvojille.
Ehdotusten olisi perustuttava nykyisen 
EU-lainsäädännön tarkasteluun, ja sitä 
tehtäessä olisi pyrittävä selvittämään, 
missä määrin nykyisiä avoimuutta 
koskevia säännöksiä voidaan soveltaa 
absoluuttisen tuottotavoitteen rahastojen 
ja pääomasijoitusrahastojen 
erikoistilanteeseen.

Ehdotusten olisi täydennettävä nykyisiä 
avoimuutta koskevia säännöksiä.

Komission olisi edellä mainituissa 
lainsäädäntöehdotuksissa pyrittävä 
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erityisesti:
– kartoittamaan, voidaanko 
vaihtoehtoisiin sijoituksiin soveltaa 
sopimusehtoja, joilla huolehditaan 
yksiselitteisestä riskien rajoittamisesta, 
kynnysarvojen ylittyessä toteutettavista 
toimista, asianmukaisesta ilmoittamisesta, 
myyntirajoitusten selkeästä kuvaamisesta 
sekä yksityiskohtaisista ehdoista, jotka 
koskevat sopimuksen perumista ja 
päättymistä;
– tutkimaan rahanpesua absoluuttisen 
tuottotavoitteen rahastojen ja 
pääomasijoitusrahastojen yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 52
Sharon Bowles

Päätöslauselmaesitys
Liite – Absoluuttisen tuottotavoitteen rahastot ja pääomasijoitusrahastot

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Euroopan parlamentti pyytää komissiota 
toimittamaan asianmukaisia 
lainsäädäntöehdotuksia tarkastelemalla 
uudelleen nykyistä yhteisön säännöstöä, 
joka vaikuttaa eri sijoittajatyyppeihin ja 
niiden vastapuoliin, ja mukauttamaan tai 
ottamaan käyttöön selkeitä selvityksiä ja 
merkittävän ja konkreettisen tiedon 
ajoissa ilmoittamista koskevia säännöksiä, 
jotta laadukas päätöksenteko ja 
sijoittajien ja yhtiön johdon avoin 
viestintä kävisivät helpommiksi.

Euroopan parlamentti pyytää komissiota 
toimittamaan uudelleen arvioinnin 
nykyisestä yhteisön säännöstöstä, joka 
vaikuttaa eri sijoittajatyyppeihin ja niiden 
vastapuoliin, vaikutusten arvioinnin ja 
päätelmät siitä, onko säännöstössä 
mukauttamista edellyttäviä puutteita;

Uudessa lainsäädännössä olisi 
edellytettävä, että osakkaat ilmoittavat 
liikkeeseenlaskijoille 
äänioikeusosuuksistaan, jotka perustuvat 
osakkeiden hankkimiseen tai 
luovuttamiseen, kun osuus saavuttaa tai 
ylittää tietyt kynnysarvot tai putoaa niiden 
alle, ja kynnysarvot käynnistyvät kolmesta 
prosentista direktiivissä 2004/109/EY 
mainitun viiden prosentin asemesta. Siinä 
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olisi lisäksi velvoitettava absoluuttisen 
tuottotavoitteen rahastot ja 
pääomasijoitusrahastot ilmoittamaan 
sijoituspolitiikastaan ja siihen liittyvistä 
riskeistä yhtiöille, joiden osakkeita ne 
hankkivat tai omistavat, yksityis- ja 
yhteisösijoittajille, rahaston vastapuolille 
ja valvojille.
Ehdotusten olisi perustuttava nykyisen 
EU-lainsäädännön tarkasteluun, ja sitä 
tehtäessä olisi pyrittävä selvittämään, 
missä määrin nykyisiä avoimuutta 
koskevia säännöksiä voidaan soveltaa
absoluuttisen tuottotavoitteen rahastojen ja 
pääomasijoitusrahastojen 
erikoistilanteeseen.

uskoo, että komission ei pidä syrjiä eri 
varojen ryhmiä toisiinsa verrattuina ja 
että kaikessa nykyisen EU-lainsäädännön 
tarkastelussa ja avoimuutta koskevissa 
säännöksissä on tarkasteltava tilannetta 
kokonaisuutena ja että tällöin ei pidä 
rajoittua absoluuttisen tuottotavoitteen 
rahastojen ja pääomasijoitusrahastojen 
erikoistilanteeseen;

Komission olisi edellä mainituissa 
lainsäädäntöehdotuksissa pyrittävä 
erityisesti:

pyytää komissiota kartoittamaan tapoja 
riskien näkyvyyden ja hahmotettavuuden 
tehostamiseksi erotuksena 
luottokelpoisuudesta; katsoo, että 
huomiota olisi kiinnitettävä siihen, 
vesittävätkö sopimuksissa olevat 
oikeudellinen jargon ja liialliset 
vastuuvapauslausekkeet nykyiset 
direktiivit ja avoimuutta koskevat toimet;

– kartoittamaan, voidaanko 
vaihtoehtoisiin sijoituksiin soveltaa 
sopimusehtoja, joilla huolehditaan 
yksiselitteisestä riskien rajoittamisesta, 
kynnysarvojen ylittyessä toteutettavista 
toimista, asianmukaisesta ilmoittamisesta, 
myyntirajoitusten selkeästä kuvaamisesta 
sekä yksityiskohtaisista ehdoista, jotka 
koskevat sopimuksen perumista ja 
päättymistä;
– tutkimaan rahanpesua absoluuttisen 
tuottotavoitteen rahastojen ja 
pääomasijoitusrahastojen yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 53
Kurt Joachim Lauk

Päätöslauselmaesitys
Liite – Absoluuttisen tuottotavoitteen rahastot ja pääomasijoitusrahastot – alakohta 1
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Euroopan parlamentti pyytää komissiota 
toimittamaan asianmukaisia 
lainsäädäntöehdotuksia tarkastelemalla
uudelleen nykyistä yhteisön säännöstöä, 
joka vaikuttaa eri sijoittajatyyppeihin ja 
niiden vastapuoliin, ja mukauttamaan tai 
ottamaan käyttöön selkeitä selvityksiä ja 
merkittävän ja konkreettisen tiedon ajoissa 
ilmoittamista koskevia säännöksiä, jotta 
laadukas päätöksenteko ja sijoittajien ja 
yhtiön johdon avoin viestintä kävisivät 
helpommiksi.

Euroopan parlamentti pyytää komissiota 
tarkastelemaan uudelleen nykyistä 
yhteisön säännöstöä, joka vaikuttaa eri 
sijoittajatyyppeihin ja niiden vastapuoliin, 
kartoittamaan mahdollisuuksia erottaa 
absoluuttisen tuottotavoitteen rahastot, 
pääomasijoitusrahastot ja muut sijoittajat 
toisistaan, ja mukauttamaan avoimuutta 
koskevan direktiivin säännöksiä 
säätämällä selkeistä selvityksistä ja 
merkittävän ja konkreettisen tiedon ajoissa 
ilmoittamisesta, jotta laadukas 
päätöksenteko ja sijoittajien ja yhtiön 
johdon avoin viestintä kävisivät 
helpommiksi.

Or. en

Tarkistus 54
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Päätöslauselmaesitys
Liite – Absoluuttisen tuottotavoitteen rahastot ja pääomasijoitusrahastot – alakohta 1

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Euroopan parlamentti pyytää komissiota 
toimittamaan asianmukaisia 
lainsäädäntöehdotuksia tarkastelemalla 
uudelleen nykyistä yhteisön säännöstöä, 
joka vaikuttaa eri sijoittajatyyppeihin ja 
niiden vastapuoliin, ja mukauttamaan tai 
ottamaan käyttöön selkeitä selvityksiä ja 
merkittävän ja konkreettisen tiedon ajoissa 
ilmoittamista koskevia säännöksiä, jotta 
laadukas päätöksenteko ja sijoittajien ja 
yhtiön johdon avoin viestintä kävisivät 
helpommiksi.

Euroopan parlamentti pyytää komissiota 
toimittamaan asianmukaisia 
lainsäädäntöehdotuksia tarkastelemalla 
uudelleen nykyistä yhteisön säännöstöä, 
joka vaikuttaa eri sijoittajatyyppeihin ja 
niiden vastapuoliin, ja mukauttamaan tai 
ottamaan käyttöön selkeitä selvityksiä ja 
merkittävän ja konkreettisen tiedon ajoissa 
ilmoittamista koskevia säännöksiä, jotta 
laadukas päätöksenteko ja sijoittajien ja 
yhtiön johdon sekä sijoittajien ja muiden 
vastapuolien avoin viestintä kävisivät 
helpommiksi.

Or. en
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Tarkistus 55
Kurt Joachim Lauk

Päätöslauselmaesitys
Liite – Absoluuttisen tuottotavoitteen rahastot ja pääomasijoitusrahastot – alakohta 2

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Uudessa lainsäädännössä olisi 
edellytettävä, että osakkaat ilmoittavat 
liikkeeseenlaskijoille 
äänioikeusosuuksistaan, jotka perustuvat 
osakkeiden hankkimiseen tai 
luovuttamiseen, kun osuus saavuttaa tai 
ylittää tietyt kynnysarvot tai putoaa niiden 
alle, ja kynnysarvot käynnistyvät kolmesta 
prosentista direktiivissä 2004/109/EY 
mainitun viiden prosentin asemesta. Siinä 
olisi lisäksi velvoitettava absoluuttisen 
tuottotavoitteen rahastot ja 
pääomasijoitusrahastot ilmoittamaan 
sijoituspolitiikastaan ja siihen liittyvistä 
riskeistä yhtiöille, joiden osakkeita ne 
hankkivat tai omistavat, yksityis- ja 
yhteisösijoittajille, rahaston vastapuolille ja 
valvojille.

Uudessa lainsäädännössä olisi 
edellytettävä, että osakkaat ilmoittavat 
liikkeeseenlaskijoille 
äänioikeusosuuksistaan, jotka perustuvat 
osakkeiden hankkimiseen tai 
luovuttamiseen, kun osuus saavuttaa tai 
ylittää tietyt kynnysarvot tai putoaa niiden 
alle, ja kynnysarvot käynnistyvät kolmesta 
prosentista direktiivissä 2004/109/EY 
mainitun viiden prosentin asemesta. Siinä 
olisi lisäksi velvoitettava absoluuttisen 
tuottotavoitteen rahastot ja 
pääomasijoitusrahastot – edellyttäen, että 
nämä sijoittajaluokat voidaan erottaa 
toisistaan – ilmoittamaan yleisestä 
sijoituspolitiikastaan ja siihen liittyvistä 
riskeistä yhtiöille, joiden osakkeita ne 
hankkivat tai omistavat, yksityis- ja 
yhteisösijoittajille, rahaston vastapuolille ja 
valvojille.

Or. en

Tarkistus 56
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Päätöslauselmaesitys
Liite – Absoluuttisen tuottotavoitteen rahastot ja pääomasijoitusrahastot – alakohta 4

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Komission olisi edellä mainituissa 
lainsäädäntöehdotuksissa pyrittävä 
erityisesti:

Komission olisi edellä mainituissa 
lainsäädäntöehdotuksissa pyrittävä 
erityisesti:

– kartoittamaan, voidaanko vaihtoehtoisiin 
sijoituksiin soveltaa sopimusehtoja, joilla 
huolehditaan yksiselitteisestä riskien 
rajoittamisesta, kynnysarvojen ylittyessä 

– kartoittamaan, voidaanko vaihtoehtoisiin 
sijoituksiin soveltaa sopimusehtoja, joilla 
huolehditaan yksiselitteisestä riskien 
rajoittamisesta, kynnysarvojen ylittyessä 
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toteutettavista toimista, asianmukaisesta 
ilmoittamisesta, myyntirajoitusten 
selkeästä kuvaamisesta sekä 
yksityiskohtaisista ehdoista, jotka koskevat 
sopimuksen perumista ja päättymistä;

toteutettavista toimista, asianmukaisesta 
ilmoittamisesta, myyntirajoitusten 
selkeästä kuvaamisesta sekä 
yksityiskohtaisista ehdoista, jotka koskevat 
sopimuksen perumista ja päättymistä;

– tutkimaan rahanpesua absoluuttisen 
tuottotavoitteen rahastojen ja 
pääomasijoitusrahastojen yhteydessä.

– tutkimaan rahanpesua absoluuttisen 
tuottotavoitteen rahastojen ja 
pääomasijoitusrahastojen yhteydessä;

– yhdenmukaistamaan sääntöjä ja 
suosituksia tietyn osuuden ylittävien 
osakkeenomistajien rekisteröimisestä ja 
tunnistamisesta sekä heidän
strategioidensa ja aikeidensa 
ilmoittamisesta;
– ehdottamaan sääntöjä ja suosituksia, 
joilla estetään arvopaperilainaus, jonka 
tarkoituksena on lainattujen osakkeiden 
turvin saadun äänioikeuden käyttäminen 
osakkeenomistajien kokouksissa;
– ehdottamaan sääntöjä ja suosituksia, 
joilla välittäjät velvoitetaan 
mahdollistamaan se, että alkuperäiset 
osakkeenomistajat voivat osallistua 
aktiivisesti osakkeenomistajien yleisten 
kokousten äänestyksiin, varmistaa, että 
valtakirjan saaneet noudattavat heidän 
äänestysohjeitaan ja että tunnistettujen 
osakkeenomistajien äänestysmenettelyt 
tuodaan julki;
– perustamaan yhdessä alan kanssa 
parhaat käytännesäännöt siitä, kuinka 
nykyinen hallinto- ja ohjausjärjestelmän 
rakenne tasapainotetaan pyrkien 
tehostamaan pitkän aikavälin 
suuntautumista ja vähentämään 
rahoituskannustimia ja muita 
kannustimia, jotka rohkaisevat lyhyen 
aikavälin liialliseen riskinottoon ja 
vastuuttomaan käytökseen.

Or. en
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Tarkistus 57
Wolf Klinz

Päätöslauselmaesitys
Liite – Absoluuttisen tuottotavoitteen rahastot erityiskysymyksenä

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Euroopan parlamentti pyytää komissiota
ottamaan käyttöön säännöksiä, joilla
tehostetaan absoluuttisen tuottotavoitteen 
rahastojen äänestyspolitiikan avoimuutta, 
koska yhteisön määräysten kohteiden olisi 
hoidettava tällaisia rahastoja.
Säännöksissä olisi lisäksi oltava koko 
EU:n kattava osakkaiden 
tunnistamisjärjestelmä.

Euroopan parlamentti pyytää absoluuttisen 
tuottotavoitteen rahastoalaa ottamaan 
käyttöön itsesääntelyä, jolla tehostetaan 
absoluuttisen tuottotavoitteen rahastojen 
äänestyspolitiikan avoimuutta, ja 
selvittämään mahdollisuuksia 
arvopaperilainauksen ja optiojärjestelyjen 
turvin toteutettavan äänestysoikeuksien 
epäsuoran hankkimisen aiheuttamien 
epäsuotavien vaikutusten lievittämiseksi.
Jos ehdotuksia on jo tehty, ne olisi 
pantava täytäntöön vastaavasti.

Komission olisi edellä mainitu(i)ssa 
lainsäädäntöehdotuksessa/lainsäädäntöeh
dotuksissa pyrittävä erityisesti:
– tutkimaan mahdollisuuksia 
arvopaperilainauksen epäsuotavien 
vaikutusten lievittämiseen;
– selvittämään, voitaisiinko 
raportointivaatimuksia soveltaa myös 
useamman osakkaan välisiin 
yhteistyösopimuksiin ja äänioikeuden 
epäsuoraan hankkimiseen 
optiojärjestelyin.

Or. en

Tarkistus 58
Sharon Bowles

Päätöslauselmaesitys
Liite – Absoluuttisen tuottotavoitteen rahastot erityiskysymyksenä

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Euroopan parlamentti pyytää komissiota 
ottamaan käyttöön säännöksiä, joilla 

Euroopan parlamentti pyytää komissiota:



PE405.821v01-00 40/45 AM\720518FI.doc

FI

tehostetaan absoluuttisen tuottotavoitteen 
rahastojen äänestyspolitiikan avoimuutta, 
koska yhteisön määräysten kohteiden olisi 
hoidettava tällaisia rahastoja. 
Säännöksissä olisi lisäksi oltava koko 
EU:n kattava osakkaiden 
tunnistamisjärjestelmä.
Komission olisi edellä mainitu(i)ssa 
lainsäädäntöehdotuksessa/lainsäädäntöeh
dotuksissa pyrittävä erityisesti:
– tutkimaan mahdollisuuksia 
arvopaperilainauksen epäsuotavien 
vaikutusten lievittämiseen;

– tutkimaan mahdollisuuksia 
arvopaperilainauksen epäsuotavien 
vaikutusten lievittämiseen;

– selvittämään, voitaisiinko 
raportointivaatimuksia soveltaa myös 
useamman osakkaan välisiin 
yhteistyösopimuksiin ja äänioikeuden 
epäsuoraan hankkimiseen optiojärjestelyin.

– selvittämään, voitaisiinko 
raportointivaatimuksia soveltaa myös 
äänioikeuden epäsuoraan hankkimiseen 
optiojärjestelyin;

Or. en

Tarkistus 59
Kurt Joachim Lauk

Päätöslauselmaesitys
Liite – Absoluuttisen tuottotavoitteen rahastot erityiskysymyksenä – alakohta 1

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Euroopan parlamentti pyytää komissiota 
ottamaan käyttöön säännöksiä, joilla 
tehostetaan absoluuttisen tuottotavoitteen 
rahastojen äänestyspolitiikan avoimuutta, 
koska yhteisön määräysten kohteiden olisi 
hoidettava tällaisia rahastoja. Säännöksissä 
olisi lisäksi oltava koko EU:n kattava 
osakkaiden tunnistamisjärjestelmä.

Euroopan parlamentti pyytää komissiota 
ottamaan käyttöön säännöksiä, joilla 
tehostetaan absoluuttisen tuottotavoitteen 
rahastojen äänestyspolitiikan avoimuutta, 
koska yhteisön määräysten kohteiden olisi 
hoidettava tällaisia rahastoja. Säännöksissä 
olisi lisäksi oltava koko EU:n kattava 
rekisteröityjen osakkeiden 
osakkeenomistajien tunnistamisjärjestelmä.

Or. en
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Tarkistus 60
Kurt Joachim Lauk

Päätöslauselmaesitys
Liite – Absoluuttisen tuottotavoitteen rahastot erityiskysymyksenä – 2 alakohta – 1 
luetelmakohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– tutkimaan mahdollisuuksia 
arvopaperilainauksen epäsuotavien 
vaikutusten lievittämiseen;

– tutkimaan arvopaperilainauksen ja 
lainattujen osakkeiden turvin 
äänestämisen markkinakäytänteitä, 
ottamaan huomioon paremman 
lainsäädäntötyön periaatteet ja 
arvopaperilainauksen myönteiset 
vaikutukset sen mahdollistaessa muun 
muassa arvopaperikaupan 
selvitysjärjestelmässä ilmenevien 
viivästysten välttämisen, jolloin kyseisten 
markkinoiden tehokkuus kasvaa;

Or. en

Tarkistus 61
Ieke van den Burg

Päätöslauselmaesitys
Liite – Pääomasijoitusrahastot erityiskysymyksenä

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Euroopan parlamentti pyytää komissiota 
ottamaan käyttöön säännöksiä, joilla 
pääomasijoitusrahoituksia estetään 
ryöväämästä yhtiöitä (nk. yhtiöiden 
omaisuuden riipiminen) ja käyttämästä 
siten väärin valtaansa tavalla, joka 
pelkästään haittaa hankittua yhtiötä 
vaikuttamatta millään tavoin myönteisesti 
sen tulevaisuuteen taikka sen 
työntekijöiden, luotonantajien ja 
liikekumppaneiden tilanteeseen.

Euroopan parlamentti pyytää komissiota 
ottamaan käyttöön säännöksiä, joilla 
pääomasijoitusrahoituksia estetään 
ryöväämästä yhtiöitä (nk. yhtiöiden 
omaisuuden riipiminen) ja käyttämästä 
siten väärin valtaansa tavalla, joka 
pelkästään haittaa hankittua yhtiötä 
vaikuttamatta millään tavoin myönteisesti 
sen tulevaisuuteen taikka sen 
työntekijöiden, luotonantajien ja 
liikekumppaneiden tilanteeseen.

Komission olisi tätä varten otettava 
käyttöön rajoituksia rahaksi muutettavien 
varojen vetämiselle hankitusta yhtiöstä. 
Etenkin käytäntö, että osinkoja 
rahoitetaan yhtiön varojen lisävelalla, 
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olisi lopetettava. Olisi hyväksyttävä 
yhteinen sääntökokonaisuus, jolla taataan 
yhtiöiden pääoman riittävyys.
Komission olisi samassa hengessä 
otettava käyttöön säännöksiä, joilla 
edellytetään johtajien 
palkkausjärjestelmien, osakeoptiot 
mukaan lukien, täyttä avoimuutta siten, 
että järjestelmä hyväksytään virallisesti 
yhtiön osakkeenomistajien 
yleiskokouksessa.

Or. en

Tarkistus 62
Wolf Klinz

Päätöslauselmaesitys
Liite – Pääomasijoitusrahastot erityiskysymyksenä

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Euroopan parlamentti pyytää komissiota
ottamaan käyttöön säännöksiä, joilla
pääomasijoitusrahoituksia estetään 
ryöväämästä yhtiöitä (nk. yhtiöiden 
omaisuuden riipiminen) ja käyttämästä 
siten väärin valtaansa tavalla, joka 
pelkästään haittaa hankittua yhtiötä 
vaikuttamatta millään tavoin myönteisesti 
sen tulevaisuuteen taikka sen 
työntekijöiden, luotonantajien ja 
liikekumppaneiden tilanteeseen.

Euroopan parlamentti pyytää 
pääomasijoitusrahastojen alalla toimivia 
ottamaan käyttöön itsesääntelyä, jolla 
pääomasijoitusrahoituksia estetään 
ryöväämästä yhtiöitä (nk. yhtiöiden 
omaisuuden riipiminen) ja käyttämästä 
siten väärin valtaansa tavalla, joka 
pelkästään haittaa hankittua yhtiötä 
vaikuttamatta millään tavoin myönteisesti 
sen tulevaisuuteen taikka sen 
työntekijöiden, luotonantajien ja 
liikekumppaneiden tilanteeseen. Jos 
ehdotuksia on jo tehty, ne olisi pantava 
täytäntöön vastaavasti.

Komission olisi tarkasteltava edellä 
mainitun lainsäädäntöehdotuksen edellä 
mainittujen lainsäädäntöehdotusten 
yhteydessä tapoja ratkaista kysymykset, 
joita ilmenee kun pankit lainaavat valtavia 
rahasummia pääomasijoitusrahastoille, ja 
kiistävät sitten kaiken vastuun rahojen 
käyttötarkoituksesta tai lainan 
takaisinmaksuun käytettyjen varojen 
alkuperästä.

Or. en
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Tarkistus 63
Sharon Bowles

Päätöslauselmaesitys
Liite – Pääomasijoitusrahastot erityiskysymyksenä

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Euroopan parlamentti pyytää komissiota 
ottamaan käyttöön säännöksiä, joilla 
pääomasijoitusrahoituksia estetään 
ryöväämästä yhtiöitä (nk. yhtiöiden 
omaisuuden riipiminen) ja käyttämästä 
siten väärin valtaansa tavalla, joka 
pelkästään haittaa hankittua yhtiötä 
vaikuttamatta millään tavoin myönteisesti 
sen tulevaisuuteen taikka sen 
työntekijöiden, luotonantajien ja 
liikekumppaneiden tilanteeseen.

Euroopan parlamentti pyytää komissiota 
tutkimaan, ovatko jäsenvaltiot 
toteuttaneet omaisuuden riipimisen 
vastaisia toimia, johtajia koskevat 
asianmukaiset velvollisuudet mukaan 
lukien, ja selvittämään, onko mitään 
näyttöä siitä, että yhteisön toimi olisi 
tehokkaampi.

Komission olisi tarkasteltava edellä 
mainitun lainsäädäntöehdotuksen edellä 
mainittujen lainsäädäntöehdotusten 
yhteydessä tapoja ratkaista kysymykset, 
joita ilmenee kun pankit lainaavat 
valtavia rahasummia 
pääomasijoitusrahastoille, ja kiistävät 
sitten kaiken vastuun rahojen 
käyttötarkoituksesta tai lainan 
takaisinmaksuun käytettyjen varojen 
alkuperästä.

Or. en
Tarkistus 64
Kurt Joachim Lauk

Päätöslauselmaesitys
Liite – Pääomasijoitusrahastot erityiskysymyksenä – 1 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Euroopan parlamentti pyytää komissiota 
ottamaan käyttöön säännöksiä, joilla 
pääomasijoitusrahoituksia estetään 
ryöväämästä yhtiöitä (nk. yhtiöiden 
omaisuuden riipiminen) ja käyttämästä 
siten väärin valtaansa tavalla, joka 
pelkästään haittaa hankittua yhtiötä 

Euroopan parlamentti pyytää komissiota 
tarkastelemaan, arvioimaan ja 
parantamaan kansalliset säännökset 
huomioon ottaen yhteisön nykyisiä 
säännöksiä ja pyrkivän estämään 
yritysten ryöväämisen, joka saattaisi 
haitata hankittua yhtiötä pitkällä 
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vaikuttamatta millään tavoin myönteisesti 
sen tulevaisuuteen taikka sen 
työntekijöiden, luotonantajien ja 
liikekumppaneiden tilanteeseen.

aikavälillä vaikuttamatta millään tavoin 
myönteisesti sen tulevaisuuteen taikka sen 
työntekijöiden, luotonantajien ja 
liikekumppaneiden etuihin.

Or. de

Tarkistus 65
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Päätöslauselmaesitys
Liite – Pääomasijoitusrahastot erityiskysymyksenä – 2 alakohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Komission olisi tarkasteltava edellä 
mainitun lainsäädäntöehdotuksen edellä 
mainittujen lainsäädäntöehdotusten 
yhteydessä tapoja ratkaista kysymykset, 
joita ilmenee kun pankit lainaavat valtavia 
rahasummia pääomasijoitusrahastoille, ja 
kiistävät sitten kaiken vastuun rahojen 
käyttötarkoituksesta tai lainan 
takaisinmaksuun käytettyjen varojen 
alkuperästä.

Komission olisi tarkasteltava edellä 
mainitun lainsäädäntöehdotuksen edellä 
mainittujen lainsäädäntöehdotusten 
yhteydessä tapoja ratkaista kysymykset, 
joita ilmenee kun pankit lainaavat valtavia 
rahasummia pääomasijoitusrahastoille, ja 
kiistävät sitten kaiken vastuun rahojen 
käyttötarkoituksesta tai lainan 
takaisinmaksuun käytettyjen varojen 
alkuperästä. Komission olisi myös 
tarkasteltava tapoja vahvistaa yhtiön 
elinkelpoisuuden kannalta yläraja 
yksittäisen osake-enemmistön oston 
yhteisvipuvaikutukselle.

Or. en

Tarkistus 66
Kurt Joachim Lauk

Päätöslauselmaesitys
Liite – Pääomasijoitusrahastot erityiskysymyksenä – 2 alakohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Komission olisi tarkasteltava edellä 
mainitun lainsäädäntöehdotuksen edellä 
mainittujen lainsäädäntöehdotusten 
yhteydessä tapoja ratkaista kysymykset, 
joita ilmenee kun pankit lainaavat 
valtavia rahasummia 
pääomasijoitusrahastoille, ja kiistävät 

Komission olisi tarkasteltava edellä 
mainitun lainsäädäntöehdotuksen/edellä 
mainittujen lainsäädäntöehdotusten 
yhteydessä pankkien asemaa 
pääomasijoitusrahastojen lainanantajina, 
ja otettava huomioon, että rahojen 
käyttötarkoitus ja lainan takaisinmaksuun 
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sitten kaiken vastuun rahojen 
käyttötarkoituksesta tai lainan 
takaisinmaksuun käytettyjen varojen 
alkuperästä.

käytettyjen varojen alkuperä kuuluvat 
edelleen velallisen vastuulle.

Or. en

Tarkistus 67
Ieke van den Burg

Päätöslauselmaesitys
Liite – Pääomasijoitusrahastot erityiskysymyksenä – 2 a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Euroopan parlamentti pyytää komissiota 
tarkastelemaan uudelleen liiketoiminnan 
osan luovutusta koskevaa direktiiviä 
77/187/EY, jotta sen soveltamisalaa 
laajennettaisiin kattamaan osakkeiden 
luovutukset, kuten velkarahoitteisten 
yritysostojen tapauksessa tehdään. Tämä 
koskee erityisesti säännöksiä, joissa 
käsitellään työntekijöiden oikeuksia 
sulkemisen, kuulemisen ja suojaamisen 
yhteydessä.

Or. en
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