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Módosítás 1
Sajjad Karim

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 1 a bevezető hivatkozás (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

– tekintettel a biztosítékok egyenértékűvé 
tétele céljából a részvénytársaságok 
alapításának, valamint ezek tőkéje 
fenntartásának és módosításának 
tekintetében a tagállamok által a társasági 
tagok és harmadik személyek érdekei 
védelmében a Szerződés 58. cikkének (2) 
bekezdése szerinti társaságoknak előírt 
biztosítékok összehangolásáról szóló, 
1977. január 31-i 77/91/EGK második 
tanácsi irányelvre1,

Or. en

Módosítás 2
Sajjad Karim

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 3 a bevezető hivatkozás (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

– tekintettel a belső piacon az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások, 
különösen az elektronikus kereskedelem, 
egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. 
június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvre („elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv”)2,

Or. en

                                               
1 HL L 26., 1977.1.31., 1. o.
2 HL L 178., 2000.7.17., 1. o.
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Módosítás 3
Sajjad Karim

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 8 a bevezető hivatkozás (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

– tekintettel a megtakarításokból 
származó kamatjövedelem adóztatásáról
szóló, 2003. június 3-i 2003/48/EK tanácsi 
irányelvre1,

Or. en

Módosítás 4
Sajjad Karim

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 13 a bevezető hivatkozás (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

– tekintettel a 73/239/EGK, a 
85/611/EGK, a 91/675/EGK, a 
92/49/EGK, és a 93/6/EGK tanácsi 
irányelvnek, valamint a 94/19/EK, a 
98/78/EK, a 2000/12/EK, a 2001/34/EK, a 
2002/83/EK és a 2002/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek a 
pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó 
bizottságok új szervezeti felépítésének 
létrehozása érdekében történő 
módosításáról szóló, 2005. március 9-i 
2005/1/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre2,

Or. en

                                               
1 HL L 157., 2003.6.26., 38. o.
2 HL L 79, 2005.3.24., 9. o.
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Módosítás 5
Sajjad Karim

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 16 a bevezető hivatkozás (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

– tekintettel a 2004/39/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek a 
befektetési vállalkozások szervezeti 
követelményei és működési feltételei, 
valamint az irányelv alkalmazásában 
meghatározott kifejezések tekintetében 
történő végrehajtásáról szóló, 2006. 
augusztus 10-i 2006/73/EK bizottsági 
irányelvre1 (a pénzügyi eszközök piacáról 
szóló irányelv végrehajtási irányelve),

Or. en

Módosítás 6
Sajjad Karim

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 16 b bevezető hivatkozás (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

– tekintettel az átruházható 
értékpapírokkal foglalkozó kollektív 
befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) 
vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések 
összehangolásáról szóló 85/611/EGK 
tanácsi irányelv egyes 
fogalommeghatározások pontosítása 
tekintetében történő végrehajtásáról szóló 
2007/16/EK bizottsági irányelvre2,

Or. en

                                               
1 HL L 241., 2006.9.2., 26. o.
2 HL L 79., 2007.3.20., 11. o.
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Módosítás 7
Sajjad Karim

Állásfoglalásra irányuló indítvány
18 a bevezető hivatkozás (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris 
Bizottság megbízásából készült, „Fedezeti 
alapok: Átláthatóság és 
összeférhetetlenség” című tanulmányra1,

Or. en

Módosítás 8
Sajjad Karim

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 A preambulumbekezdés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

A. mivel elismert tény, hogy az alternatív 
befektetéseket kínáló cégek – úgy mint a 
fedezeti alapok és magántőke-befektetési 
alapok – a vagyonkezelők számára új 
diverzifikációs lehetőségeket kínálnak,
fokozzák a piaci likviditást, növelik a 
magas megtérülési lehetőségeket a 
befektetők számára, valamint javítják a 
piaci hatékonyságot,

A. mivel elismert tény, hogy az alternatív 
befektetéseket kínáló cégek – úgy mint a 
fedezeti alapok és magántőke-befektetési 
alapok – a vagyonkezelők számára új 
diverzifikációs lehetőségeket kínálnak, 
fokozzák a piaci likviditást, növelik a 
magas megtérülési lehetőségeket a 
befektetők számára, hozzájárulnak az 
árképzési folyamathoz, a kockázatok 
diverzifikálásához és a pénzügyi 
integrációhoz, valamint javítják a piaci 
hatékonyságot,

Or. en

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 A preambulumbekezdés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

A. mivel elismert tény, hogy az alternatív 
befektetéseket kínáló cégek – úgy mint a 
fedezeti alapok és magántőke-befektetési 
alapok – a vagyonkezelők számára új 
diverzifikációs lehetőségeket kínálnak, 
fokozzák a piaci likviditást, növelik a 
magas megtérülési lehetőségeket a 
befektetők számára, valamint javítják a 
piaci hatékonyságot,

A. mivel elismert tény, hogy az alternatív 
befektetéseket kínáló cégek – úgy mint a 
fedezeti alapok és magántőke-befektetési 
alapok – a vagyonkezelők számára új 
diverzifikációs lehetőségeket kínálnak,
fokozzák a piaci likviditást, növelik a 
magas megtérülési lehetőségeket a 
befektetők számára, valamint javítják a 
piaci hatékonyságot; mivel az is elismert 
tény,hogy ezek a cégek nagymértékben 
kihasználják a pénzügyi piacokra 
vonatkozó információk 
aszimmetrikusságát, és a fedezeti alapok 
és a magántőke-befektetési alapok 
összesített tevékenysége rendszerszerű 
kockázatokat és korlátokat jelenthet a 
reálgazdaság és a nemzetközi pénzügyi 
stabilitás számára,

Or. en

Módosítás 10
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 B preambulumbekezdés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

B. mivel az EU-székhelyű fedezeti alapok 
és magántőke-befektetési alapok olyan 
környezetet igényelnek, amely tiszteletben 
tartja innovatív stratégiájukat, ezáltal 
lehetővé téve számukra nemzetközi 
versenyképességük megőrzését, és 
egyidejűleg mérsékelve az esetleges káros 
piaci mozgások hatásait,

B. mivel az EU-székhelyű fedezeti alapok 
és magántőke-befektetési alapok olyan 
szabályozott környezetet igényelnek, amely 
tiszteletben tartja innovatív stratégiájukat, 
ezáltal lehetővé téve számukra nemzetközi 
versenyképességük megőrzését, és 
egyidejűleg mérsékelve az esetleges káros 
piaci mozgások hatásait,
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Módosítás 11
Sharon Bowles

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 B preambulumbekezdés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

B. mivel az EU-székhelyű fedezeti alapok 
és magántőke-befektetési alapok olyan 
környezetet igényelnek, amely tiszteletben 
tartja innovatív stratégiájukat, ezáltal 
lehetővé téve számukra nemzetközi 
versenyképességük megőrzését, és 
egyidejűleg mérsékelve az esetleges káros 
piaci mozgások hatásait,

B. mivel az EU-székhelyű fedezeti alapok 
és magántőke-befektetési alapok olyan 
környezetet igényelnek, amely tiszteletben 
tartja innovatív stratégiájukat, ezáltal 
lehetővé téve számukra nemzetközi 
versenyképességük megőrzését, és 
egyidejűleg mérsékelve az esetleges káros 
piaci mozgások hatásait; aggodalmának 
ad hangot amiatt, hogy egy egyedi 
jogszabály rugalmatlan lesz, és elfojtja az 
innovációt,

Or. en

Módosítás 12
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 B a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ba. mivel azoknak a fedezeti alapoknak és 
magántőke-befektetési alapoknak, 
amelyek alapkezelő társasága az EU-ban 
telepedett le, meg kell felelniük a jelenlegi 
és jövőbeli közösségi jogszabályoknak; 
mivel a nem az EU-ban letelepedett 
szervezeteknek is meg kell felelniük
ezeknek a jogszabályoknak bizonyos 
tevékenységek keretében,

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 C preambulumbekezdés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

C. mivel néhány tagállamban a fedezeti 
alapokra és a magántőke-befektetési 
alapokra a nemzeti szabályozói rendszerek 
vonatkoznak; mivel az ilyen eltérő nemzeti 
szabályok felvetik a belső piac 
szabályozási felaprózódásának kockázatát, 
ami azzal a hatással járhat, hogy gátolja 
Európában az üzletág határon átnyúló 
fejlődését,

C. mivel néhány tagállamban a fedezeti 
alapokra és a magántőke-befektetési 
alapokra a nemzeti szabályozói rendszerek 
vonatkoznak; mivel az ilyen eltérő nemzeti 
szabályok felvetik a belső piac
szabályozási felaprózódásának és az 
arbitrázsnak a kockázatát, ami azzal a 
hatással járhat, hogy gátolja Európában az 
üzletág határon átnyúló fejlődését, és – ami 
még fontosabb – lefelé gyűrűző versenyt 
(„race to the bottom”) válthat ki, aminek 
eredményeképpen gyengül az ahhoz 
szükséges szabályozási és felügyeleti 
rendszer, hogy megakadályozzák a 
vállalatokat, munkavállalókat és a 
reálgazdaságot érő negatív hatásokat,

Or. en

Módosítás 14
Sharon Bowles

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 C preambulumbekezdés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

C. mivel néhány tagállamban a fedezeti 
alapokra és a magántőke-befektetési 
alapokra a nemzeti szabályozói rendszerek 
vonatkoznak; mivel az ilyen eltérő nemzeti 
szabályok felvetik a belső piac 
szabályozási felaprózódásának kockázatát, 
ami azzal a hatással járhat, hogy gátolja 
Európában az üzletág határon átnyúló 

C. mivel néhány tagállamban a fedezeti 
alapokra és a magántőke-befektetési 
alapokra a nemzeti szabályozói rendszerek 
vonatkoznak, és az ilyen alapokat érintő 
érvényes uniós irányelvek végrehajtása 
eltérő; mivel az ilyen eltérő nemzeti 
szabályok felvetik a belső piac 
szabályozási felaprózódásának kockázatát, 
ami azzal a hatással járhat, hogy gátolja 
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fejlődését, Európában az üzletág határon átnyúló 
fejlődését,

Or. en

Módosítás 15
Sharon Bowles

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 D preambulumbekezdés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

D. mivel az irányelv tűnik a megfelelő jogi 
eszköznek a fedezeti alapokhoz és 
magántőke-befektetési alapokhoz
kapcsolódó különféle kérdések 
szabályozására,

D. mivel az irányelvet már jogi eszközként 
használják az átláthatóság, a jelentéstétel 
és a piaci manipuláció kérdéseinek 
szabályozására, és az irányelveket 
együttesen kell felülvizsgálni a fedezeti 
alapokra és magántőke-befektetési 
alapokra gyakorolt hatásuk 
szempontjából,

Or. en

Módosítás 16
Wolf Klinz

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 D preambulumbekezdés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

D. mivel az irányelv tűnik a megfelelő jogi 
eszköznek a fedezeti alapokhoz és 
magántőke-befektetési alapokhoz 
kapcsolódó különféle kérdések 
szabályozására,

törölve

Or. en
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Módosítás 17
Kurt Joachim Lauk

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 D preambulumbekezdés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

D. mivel az irányelv tűnik a megfelelő jogi 
eszköznek a fedezeti alapokhoz és
magántőke-befektetési alapokhoz 
kapcsolódó különféle kérdések 
szabályozására,

D. mivel a jobb jogalkotás keretében a 
fedezeti alapok és magántőke-befektetési 
alapok átláthatóságáról szóló lehetséges 
irányelvet először a fedezeti alapokra és
magántőke-befektetési alapokra 
vonatkozó, a tagállamokban már érvényes 
jogszabályoknak kell megelőzniük, 
amelyek a harmonizáció 
kiindulópontjaiként szolgálnak,

Or. de

Módosítás 18
Wolf Klinz

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 D a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Da. mivel a fedezeti alapok és magántőke-
befektetési alapok konkrét javaslatokat 
tehetnek az átláthatóság kérdésével 
kapcsolatban, és ahol már léteznek ilyen 
kezdeményezések, azokat ennek 
megfelelően kell végrehajtani; mivel a 
jogalkotási intézkedések csak akkor 
tekintendők megfelelő eszköznek, ha ez 
nem jár sikerrel,

Or. en
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Módosítás 19
Kurt Joachim Lauk

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 E preambulumbekezdés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

E. mivel elismert tény, hogy a fő kérdések 
egyike az átláthatóság iránti igény; mivel 
az átláthatóságnak számos szempontja van, 
úgy mint a fedezeti alapok átláthatósága 
azon társaságok irányában, amelyek 
részvényeit megszerzik vagy 
tulajdonukban tartják, valamint az 
elsődleges ügynökök (prime brokers), 
intézményi befektetők – mint például 
nyugdíjalapok vagy bankok –, lakossági 
befektetők, üzleti partnerek, szabályozók és 
hatóságok irányában; mivel az 
átláthatósággal kapcsolatos egyik legfőbb
hiányosság a fedezeti alapok és azon 
társaságok kapcsolatában rejlik, 
amelyeknek részvényeit az alap megszerzi 
vagy tulajdonában tartja,

E. mivel elismert tény, hogy a fő kérdések 
egyike az átláthatóság iránti igény; mivel 
az átláthatóságnak számos szempontja van, 
úgy mint a fedezeti alapok átláthatósága az 
elsődleges ügynökeik (prime brokers), 
intézményi befektetők – mint például 
nyugdíjalapok vagy bankok –, lakossági 
befektetők és üzleti partnerek irányában; 
mivel nem igaz néhány félnek az a 
panasza, hogy nem átlátható a fedezeti 
alapok és azon társaságok kapcsolata, 
amelyeknek részvényeit az alap megszerzi 
vagy tulajdonában tartja,

Or. en

Módosítás 20
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 E preambulumbekezdés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

E. mivel elismert tény, hogy a fő kérdések 
egyike az átláthatóság iránti igény; mivel 
az átláthatóságnak számos szempontja van, 
úgy mint a fedezeti alapok átláthatósága 
azon társaságok irányában, amelyek 
részvényeit megszerzik vagy 
tulajdonukban tartják, valamint az 
elsődleges ügynökök (prime brokers), 
intézményi befektetők – mint például 

E. mivel a jelenlegi pénzügyi válság 
rámutatott az átláthatóság hiányára, és 
elismerik, hogy fokozni kell az 
átláthatóságot a különböző szinteken; 
mivel az átláthatóságnak számos 
szempontja van, úgy mint a fedezeti alapok 
és magántőke-befektetési alapok 
átláthatósága azon társaságok irányában, 
amelyek részvényeit megszerzik vagy 
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nyugdíjalapok vagy bankok –, lakossági 
befektetők, üzleti partnerek, szabályozók 
és hatóságok irányában; mivel az 
átláthatósággal kapcsolatos egyik legfőbb 
hiányosság a fedezeti alapok és azon 
társaságok kapcsolatában rejlik, 
amelyeknek részvényeit az alap megszerzi 
vagy tulajdonában tartja,

tulajdonukban tartják, valamint az 
elsődleges ügynökök (prime brokers), 
intézményi befektetők – mint például 
nyugdíjalapok vagy bankok –, lakossági 
befektetők, üzleti partnerek, szabályozók 
és hatóságok irányában; mivel az 
átláthatósággal kapcsolatos egyik legfőbb 
hiányosság a fedezeti alapok vagy 
magántőke-befektetési alapok és azon 
társaságok kapcsolatában rejlik, 
amelyeknek részvényeit az alap megszerzi 
vagy tulajdonában tartja,

Or. en

Módosítás 21
Sharon Bowles

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 E preambulumbekezdés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

E. mivel elismert tény, hogy a fő kérdések 
egyike az átláthatóság iránti igény; mivel 
az átláthatóságnak számos szempontja van, 
úgy mint a fedezeti alapok átláthatósága 
azon társaságok irányában, amelyek 
részvényeit megszerzik vagy 
tulajdonukban tartják, valamint az 
elsődleges ügynökök (prime brokers), 
intézményi befektetők – mint például 
nyugdíjalapok vagy bankok –, lakossági 
befektetők, üzleti partnerek, szabályozók 
és hatóságok irányában; mivel az 
átláthatósággal kapcsolatos egyik legfőbb 
hiányosság a fedezeti alapok és azon 
társaságok kapcsolatában rejlik, 
amelyeknek részvényeit az alap megszerzi 
vagy tulajdonában tartja,

E. mivel elismert tény, hogy a fő kérdések 
egyike az átláthatóság elemzése és az, hogy 
hol lehet javítani az átláthatóságot; mivel 
az átláthatóságnak számos szempontja van, 
úgy mint a fedezeti alapok átláthatósága az 
elsődleges ügynökök (prime brokers), 
intézményi befektetők – mint például 
nyugdíjalapok vagy bankok –, üzleti 
partnerek, szabályozók és hatóságok 
irányában; mivel néhány fél arra tett 
panaszt, hogy nem átlátható a fedezeti 
alapok és azon társaságok kapcsolata, 
amelyeknek részvényeit az alap megszerzi 
vagy tulajdonában tartja,

Or. en
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Módosítás 22
Piia-Noora Kauppi

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 E a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ea. mivel az átláthatóságról szóló irányelv 
következetlen végrehajtása ahhoz vezetett, 
hogy az átláthatóság szintje nem koherens 
az EU-ban, és magas költségeket okozott a 
befektetők számára,

Or. en

Módosítás 23
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 E a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ea. mivel az átláthatóság alapvető 
feltétele a befektetői bizalomnak és a 
bonyolult pénzügyi termékek 
megértésének, és így kedvez a pénzügyi 
piacok optimális működésének és 
stabilitásának,

Or. en

Módosítás 24
Sharon Bowles

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 F preambulumbekezdés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

F. mivel a jelenlegi másodlagos 
jelzálogpiaci válság elsődleges oka nem a 
befektetőkre vonatkozó szabályozás 

törölve



AM\720518HU.doc 15/47 PE405.821v01-00

Külső fordítás

HU

hiánya, hanem a hitelminősítő 
ügynökségek hibája; mivel a hitelminősítő 
ügynökségekre ezért alapjában 
ugyanolyan megfelelési szabályoknak kell 
vonatkozniuk, mint amelyek a 
könyvvizsgálókra vonatkoznak,

Or. en

Módosítás 25
Sharon Bowles

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 F preambulumbekezdés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

F. mivel a jelenlegi másodlagos 
jelzálogpiaci válság elsődleges oka nem a 
befektetőkre vonatkozó szabályozás 
hiánya, hanem a hitelminősítő 
ügynökségek hibája; mivel a hitelminősítő 
ügynökségekre ezért alapjában 
ugyanolyan megfelelési szabályoknak kell 
vonatkozniuk, mint amelyek a 
könyvvizsgálókra vonatkoznak,

F. mivel a jelenlegi másodlagos 
jelzálogpiaci válság elsődleges oka nem a 
befektetőkre vonatkozó szabályozás 
hiánya, és nem is rendelhető hozzá 
egyetlen ágazathoz: a különböző hibák 
között megfigyelhető, hogy az összetett 
strukturált termékekkel kapcsolatban az 
értékpapírosítás és a hitelminősítési 
folyamat e termékek felülértékeléséhez 
vezetett az alapul szolgáló eszközök 
tekintetében,

Or. en

Módosítás 26
Wolf Klinz

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 F preambulumbekezdés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

F. mivel a jelenlegi másodlagos 
jelzálogpiaci válság elsődleges oka nem a 
befektetőkre vonatkozó szabályozás 
hiánya, hanem a hitelminősítő 

F. mivel a pénzügyi piacok jelenlegi 
zavarának okai sokrétűek, és ezek közé 
tartoznak a következők:



PE405.821v01-00 16/47 AM\720518HU.doc

Külső fordítás

HU

ügynökségek hibája; mivel a hitelminősítő 
ügynökségekre ezért alapjában 
ugyanolyan megfelelési szabályoknak kell 
vonatkozniuk, mint amelyek a 
könyvvizsgálókra vonatkoznak,

– gondatlan hitelezési gyakorlat az 
Egyesült Államok lakáspiacán,
– az összetett strukturált termékek gyors
innovációja,
– a „keletkeztető és szétosztó” modell 
(originate-to-distribute) és a hosszú 
közvetítői lánc,
– a befektetői éhség az egyre nagyobb 
megtérülés iránt, valamint a rövidlátó 
ösztönző struktúra a díjazással 
kapcsolatban, és
– a hitelminősítő ügynökségek
összeférhetetlensége és a hitelminősítés 
jelentésének téves értelmezése,

Or. en

Módosítás 27
Sajjad Karim

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 F preambulumbekezdés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

F. mivel a jelenlegi másodlagos 
jelzálogpiaci válság elsődleges oka nem a 
befektetőkre vonatkozó szabályozás 
hiánya, hanem a hitelminősítő 
ügynökségek hibája; mivel a hitelminősítő 
ügynökségekre ezért alapjában 
ugyanolyan megfelelési szabályoknak kell 
vonatkozniuk, mint amelyek a 
könyvvizsgálókra vonatkoznak,

F. mivel a Bizottság, a tagállamok, az 
Európai Központi Bank, a Pénzügyi 
Stabilitási Fórum, az Értékpapír-
felügyeletek Nemzetközi Szervezete és 
mások körében nemzetközi egyetértés 
alakult ki arról, hogy időbe telik 
megérteni a másodlagos (subprime) 
jelzálogpiaci válság összes okát és hatását; 
mivel sem a fedezeti alapok, sem pedig a 
magántőke-befektetési alapok nem 
tekinthetők a jelenlegi pénzügyi zavar 
okainak,
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Or. en

Módosítás 28
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 F preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

F. mivel a jelenlegi másodlagos 
jelzálogpiaci válság elsődleges oka nem a 
befektetőkre vonatkozó szabályozás
hiánya, hanem a hitelminősítő 
ügynökségek hibája; mivel a hitelminősítő 
ügynökségekre ezért alapjában ugyanolyan 
megfelelési szabályoknak kell 
vonatkozniuk, mint amelyek a 
könyvvizsgálókra vonatkoznak,

F. mivel a jelenlegi másodlagos 
jelzálogpiaci válság elsődleges oka több 
tényezőben rejlik, mint például az 
amerikai befektetési bankok 
szabályozásának hiánya, a „keletkeztető és 
szétosztó” modell (originate-to-distribute) 
túlzott alkalmazása és az értékpapírosítás 
folyamata, az átvilágítási folyamat 
figyelmen kívül hagyása, a kockázatok 
nem megfelelő értékelése, valamint a 
hitelminősítő ügynökségek hibája; mivel a 
hitelminősítő ügynökségekre ezért 
alapjában ugyanolyan megfelelési 
szabályoknak kell vonatkozniuk, mint 
amelyek a könyvvizsgálókra vonatkoznak,

Or. en

Módosítás 29
Kurt Joachim Lauk

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 F preambulumbekezdés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

F. mivel a jelenlegi másodlagos 
jelzálogpiaci válság elsődleges oka nem a 
befektetőkre vonatkozó szabályozás 
hiánya, hanem a hitelminősítő 
ügynökségek hibája; mivel a hitelminősítő 
ügynökségekre ezért alapjában 
ugyanolyan megfelelési szabályoknak kell 
vonatkozniuk, mint amelyek a 

törölve
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könyvvizsgálókra vonatkoznak,

Or. en

Módosítás 30
Sharon Bowles

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 G preambulumbekezdés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

G. mivel a közösségi jogszabályok 
rendelkeznek olyan mechanizmusokról, 
mint a komitológia vagy a Lámfalussy-féle 
eljárás, amelyek lehetővé teszik a változó 
üzleti környezetre a végrehajtási 
intézkedéseken keresztül történő rugalmas 
reagálást; mivel ez javulni fog az új 
Szerződés értelmében a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus eszközével,

G. mivel a közösségi jogszabályok 
rendelkeznek olyan mechanizmusokról, 
mint a komitológia vagy a Lámfalussy-féle 
eljárás, amelyek lehetővé teszik a változó 
üzleti környezetre a végrehajtási 
intézkedéseken keresztül történő rugalmas 
reagálást; mivel ez javulni fog az új 
Szerződés értelmében a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus eszközével; mivel 
azonban hiba lenne figyelmen kívül 
hagyni azt a kárt és jogbizonytalanságot, 
amit az okozhat, ha elhamarkodott, ki 
nem próbált jogszabályt vezetnek be azzal 
az indokkal, hogy a későbbi módosítás 
egyszerűbb lehet,

Or. en

Módosítás 31
Sharon Bowles

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 H preambulumbekezdés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

H. mivel számos különféle üzleti 
kezdeményezés létrehozta saját legjobb 
gyakorlatainak kódexét, amelyek mintául 
szolgálhatnak az EU-jogalkotás számára; 

H. mivel az olyan szervezetek, mint az 
Értékpapír-felügyeletek Nemzetközi 
Szervezete, a Nemzetközi Valutaalap, a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
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mivel az EU-jogszabályok betartásán 
túlmenően a vállalkozásokat és üzleti 
szövetségeket ösztönözni kellene saját 
legjobb gyakorlataik kódexének 
létrehozására,

Szervezet és az ipari testületek, köztük a 
fedezeti alapok és magántőke-befektetési 
alapok testületei is, már létrehozták a 
legjobb gyakorlatok elveit és kódexét, 
amelyek még felülvizsgálatot és 
ellenőrzést igényelnek, és amelyek mintául 
szolgálhatnak az EU-jogalkotás számára; 
mivel az EU-jogszabályok betartásán 
túlmenően a vállalkozásokat és üzleti 
szövetségeket ösztönözni kellene, a „tartsd 
be, vagy magyarázd meg” elv alapján 
csatlakozzanak ezekhez a kódexekhez, és 
a kódexek betartásának és a 
magyarázatoknak a részleteit tegyék 
nyilvánossá,

Or. en

Módosítás 32
Sajjad Karim

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 H preambulumbekezdés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

H. mivel számos különféle üzleti 
kezdeményezés létrehozta saját legjobb 
gyakorlatainak kódexét, amelyek mintául 
szolgálhatnak az EU-jogalkotás számára; 
mivel az EU-jogszabályok betartásán 
túlmenően a vállalkozásokat és üzleti 
szövetségeket ösztönözni kellene saját 
legjobb gyakorlataik kódexének 
létrehozására,

H. mivel számos különféle üzleti 
kezdeményezés létrehozta saját legjobb 
gyakorlatainak kódexét, amelyek 
kiegészítik a hivatalos EU-jogalkotást 
azokon a területeken, amelyekkel 
nehezebb vagy nem kívánatos 
hivatalosabb úton foglalkozni; mivel az 
EU-jogszabályok betartásán túlmenően a 
vállalkozásokat és üzleti szövetségeket 
ösztönözni kellene saját legjobb 
gyakorlataik kódexének létrehozására,

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 H preambulumbekezdés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

H. mivel számos különféle üzleti 
kezdeményezés létrehozta saját legjobb 
gyakorlatainak kódexét, amelyek mintául 
szolgálhatnak az EU-jogalkotás számára; 
mivel az EU-jogszabályok betartásán 
túlmenően a vállalkozásokat és üzleti 
szövetségeket ösztönözni kellene saját 
legjobb gyakorlataik kódexének 
létrehozására,

H. mivel számos különféle üzleti 
kezdeményezés létrehozta saját legjobb 
gyakorlatainak kódexét, amelyek mintául 
szolgálhatnak az EU-jogalkotás számára; 
mivel az EU-jogszabályok betartásán 
túlmenően a vállalkozásokat és üzleti 
szövetségeket ösztönözni kellene saját 
legjobb gyakorlataik kódexének 
létrehozására; mivel e kódexekhez a 
„tartsd be, vagy magyarázd meg” elvnek 
kell társulnia, és átlátható módon 
megfelelően értékelni kell azokat,

Or. en

Módosítás 34
Kurt Joachim Lauk

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 H preambulumbekezdés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

H. mivel számos különféle üzleti 
kezdeményezés létrehozta saját legjobb 
gyakorlatainak kódexét, amelyek mintául 
szolgálhatnak az EU-jogalkotás számára; 
mivel az EU-jogszabályok betartásán 
túlmenően a vállalkozásokat és üzleti 
szövetségeket ösztönözni kellene saját 
legjobb gyakorlataik kódexének 
létrehozására,

H. mivel a fedezeti alapok és magántőke-
befektetési alapok létrehozták saját 
legjobb gyakorlataik kódexét, amelyek 
esetében lehetőséget kell adni arra, hogy 
bizonyítsák értéküket,

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 I preambulumbekezdés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

I. mivel úgy tűnik, hogy nincs szükség
termékhez kapcsolódó jogszabályokra,

I. mivel a termékhez kapcsolódó 
jogszabályok láthatóan nem megfelelő 
szabályozási típusok ezen innovatív ágazat 
kezeléséhez,

Or. en

Módosítás 36
Kurt Joachim Lauk

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 I preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

I. mivel úgy tűnik, hogy nincs szükség 
termékhez kapcsolódó jogszabályokra,

I. mivel úgy tűnik, hogy szinte semmi
szükség sincs termékhez kapcsolódó 
jogszabályokra,

Or. de

Módosítás 37
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 I a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ia. mivel a kölcsönzött részvényekhez 
kapcsolódó szavazati jogok céljából 
történő értékpapír-kölcsönzés rossz 
gyakorlat, és a hosszútávban gondolkodó 
részvényesek előnyben részesítendők a 
rövid távú célokat követőkkel szemben, 
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Módosítás 38Sharon Bowles

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 I a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ia. mivel a jobb szabályozás érdekében 
csak akkor szabad a jogalkotást 
felhasználni, ha a piac kudarca 
bizonyított, és a jogalkotás nem tehet
megkülönböztetést a hasonló befektetési 
tevékenységek között,

Or. en

Módosítás 39
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 I b preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ib. mivel a vállalatirányítás jelenlegi 
szerkezetében egyensúlytalanság 
figyelhető meg a tulajdonjogot, az 
ellenőrzést, az átláthatóságot, a 
felügyeletet, az elszámoltathatóságot és a 
tájékoztatást illetően; mivel a fedezeti 
alapok és magántőke-befektetési alapok 
potenciálisan negatív módon 
befolyásolják a vállalatok operatív 
irányításának átláthatóságát,

Or. en

Módosítás 40
Wolf Klinz

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. kéri a Bizottságot, hogy az EK-
Szerződés 44. cikke, 47. cikkének (2) 
bekezdése vagy 95. cikke alapján 
terjesszen be a Parlamentnek – a tárgytól 
függően – jogalkotási javaslatot vagy 
javaslatokat a fedezeti alapok és a 
magántőke-befektetési alapok 
átláthatóságáról; szorgalmazza, hogy 
ez(eke)t a javaslato(ka)t az intézményközi 
tárgyalásokra figyelemmel és az alábbi 
részletes ajánlásokat követve terjesszék 
be;

törölve

Or. en

Módosítás 41
Sharon Bowles

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. kéri a Bizottságot, hogy az EK-
Szerződés 44. cikke, 47. cikkének (2) 
bekezdése vagy 95. cikke alapján 
terjesszen be a Parlamentnek – a tárgytól 
függően – jogalkotási javaslatot vagy 
javaslatokat a fedezeti alapok és a 
magántőke-befektetési alapok 
átláthatóságáról; szorgalmazza, hogy 
ez(eke)t a javaslato(ka)t az intézményközi 
tárgyalásokra figyelemmel és az alábbi 
részletes ajánlásokat követve terjesszék 
be;

1. kéri a Bizottságot, hogy az átláthatósági 
követelmények harmonizációjáról szóló 
2004/109/EK irányelv felülvizsgálatában
terjesszen be a Parlamentnek egy értékelést 
is az irányelv működésének értékeléséről a
fedezeti alapok és a magántőke-befektetési 
alapok befektetői tekintetében, beleértve az 
egyéb befektetőkre való alkalmazásával 
kapcsolatos megfelelő összehasonlításokat 
is;

Or. en
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Módosítás 42
Kurt Joachim Lauk

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. kéri a Bizottságot, hogy az EK-
Szerződés 44. cikke, 47. cikkének (2) 
bekezdése vagy 95. cikke alapján 
terjesszen be a Parlamentnek – a tárgytól 
függően – jogalkotási javaslatot vagy 
javaslatokat a fedezeti alapok és a 
magántőke-befektetési alapok
átláthatóságáról; szorgalmazza, hogy
ez(eke)t a javaslato(ka)t az intézményközi 
tárgyalásokra figyelemmel és az alábbi 
részletes ajánlásokat követve terjesszék be;

1. kéri a Bizottságot, hogy először a 
tagállamok érvényes jogszabályainak 
betartásáról gondoskodjon, hogy aztán 
adott esetben jogalkotási javaslatot 
terjesszen be a Parlamentnek a fedezeti 
befektetésekre és a magántőke-befektetési 
befektetésekre vonatkozó meglévő 
jogszabályok harmonizálásáról; 
szorgalmazza, hogy ez a javaslat vegye 
figyelembe az intézményközi 
tárgyalásokat és az alábbi részletes 
ajánlásokat;

Or. de

Módosítás 43
Wolf Klinz

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1a. felkéri a fedezeti alapok és 
magántőke-befektetési alapok ágazatait, 
hogy konkrét javaslatok keretében 
foglalkozzanak az átláthatóság 
kérdéseivel, és amennyiben már vannak 
ilyenek, megfelelően hajtsák végre azokat, 
és rendszeresen tájékoztassák a 
Parlamentet és a Bizottságot az e 
kezdeményezések terén elért 
előrelépéseikről; úgy ítéli meg, hogy ha az 
ágazat nem ér el valós előrelépést a 
közeljövőben, a fedezeti alapok és 
magántőke-befektetési alapok 
átláthatóságáról szóló jogalkotási javaslat 
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keretében megfelelő módon lehet kezelni 
az átláthatóság ügyét;

Or. en

Módosítás 44
Piia-Noora Kauppi

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1a. felhívja a figyelmet annak 
szükségességére, hogy leküzdjék az 
alternatív befektetési formák határokon 
átnyúló értékesítése előtt álló akadályokat 
az intézményi befektetők számára egy 
zártkörű kibocsátásra vonatkozó európai 
rendszer létrehozásával;

Or. en

Módosítás 45
Sharon Bowles

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1a. javasolja egy egyablakos weboldal 
létrehozását a magatartási kódexekkel 
kapcsolatban az Európai Unióra 
vonatkozóan, amelyet nemzetközi szinten 
is népszerűsítenek; javasolja, hogy ez a 
weboldal tartalmazza azoknak a piaci 
szereplőknek a nyilvántartását, amelyek 
megfelelnek a magatartási kódexeknek, 
fedje fel ezek kilétét, és magyarázza meg a 
kódexek be nem tartásának okát; 
megállapítja, hogy a kódexek be nem 
tartásának indokai is olyan eszközök, 
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amelyekből tanulni lehet;

Or. en

Módosítás 46
Wolf Klinz

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 b bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1b. sürgeti a Bizottságot, hogy hozza létre 
a zártkörű kibocsátásra vonatkozó 
európai rendszert az alternatív befektetési 
formák határokon átnyúló értékesítése 
előtt álló akadályok megszüntetése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 47
Wolf Klinz

Állásfoglalásra irányuló indítvány
Melléklet

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Melléklet az állásfoglalásra irányuló 
indítványhoz

Részletes ajánlások a kért javaslatok 
lényegét tekintve

törölve
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Az Európai Parlament felkéri a 
Bizottságot, hogy tegyen javaslatot olyan 
irányelvre vagy irányelvekre, 
amely/amelyek garantálja/garantálják az 
átláthatóság általános szintjét, valamint 
hogy kezelik a fedezeti alapokkal és a 
magántőke-befektetési alapokkal 
kapcsolatos, lentebb említett kérdéseket 
azon az alapon, hogy az irányelv(ek) 
szükség esetén elegendő rugalmasságot 
ad(nak) a tagállamok számára az EU-
szabályok meglévő társasági jogi 
rendszerükbe való átültetésére.
A fedezeti alapok és a magántőke-
befektetési alapok tekintetében
Az Európai Parlament felkéri a 
Bizottságot, hogy terjesszen be megfelelő 
jogalkotási javaslatokat a befektetők és 
partnerek különböző típusait érintő, 
meglévő közösségi vívmányok 
felülvizsgálata útján, valamint igazítsa ki 
vagy dolgozza ki a vonatkozó és lényeges 
információk egyértelmű közlését és az 
azokról időben való tájékoztatást előíró 
szabályokat, a megalapozott 
döntéshozatal, illetve a befektetők és a 
vállalatvezetés közötti átlátható 
kommunikáció lehetővé tétele érdekében;
Az új jogszabályoknak elő kell írniuk a 
részvényesek számára, hogy tájékoztassák 
a kibocsátókat a részvények 
megszerzéséből vagy elidegenítéséből 
eredő szavazati jogaik arányáról, 
amennyiben ez az arány elér, meghalad 
egy meghatározott – a 2004/109/EK 
irányelvben említett 5% helyett 3%-tól 
induló – arányt, illetve az alá esik; a 
jogszabályoknak arra is kötelezniük kell a 
fedezeti alapokat és a magántőke-
befektetési alapokat, hogy hozzák 
nyilvánosságra és fejtsék ki – azon 
vállalatok irányában, amelyek részvényeit 
megszerzik vagy tulajdonukban tartják, 
valamint a lakossági és intézményi 
befektetők, az elsődleges ügynökök és a 
felügyeleti hatóságok irányában –
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befektetési politikájukat és a kapcsolódó 
kockázatokat;
Ezeknek a javaslatoknak a meglévő EU-s 
jogszabályok abból a célból végrehajtandó 
vizsgálatán kell alapulniuk, hogy 
meggyőződjünk arról, milyen mértékben 
lehet a meglévő átláthatósági szabályokat 
alkalmazni a fedezeti alapok és a 
magántőke-befektetési alapok sajátos 
helyzetére;
A fent említett jogalkotási javaslatok 
tekintetében a Bizottság feladatai 
különösen a következők:
– fel kell tárnia az alternatív 
befektetésekre vonatkozó olyan 
szerződéses feltételekben rejlő 
lehetőségeket, amelyek előírják a 
kockázatok egyértelmű korlátozását, a 
küszöbértékek túllépése esetén megteendő 
intézkedéseket, a megfelelő közzétételt, az 
értékesítési tilalmi időtartamok pontos 
meghatározását, valamint a szerződéstől 
való elállást és annak felmondását 
szabályozó kifejezett feltételeket;
– meg kell vizsgálnia a pénzmosás 
kérdését a fedezeti alapok és a 
magántőke-befektetési alapok 
összefüggésében;
Kifejezetten a fedezeti alapok tekintetében
Az Európai Parlament kéri a Bizottságot, 
hogy állapítson meg olyan szabályokat, 
amelyek fokozzák a fedezeti alapok 
szavazati politikájának átláthatóságát, 
azon az alapon, hogy a közösségi 
szabályok címzettjeinek ezen alapok 
kezelőinek kell lenniük; e szabályok 
magukban foglalhatják a részvényesek 
egész EU-ra kiterjedő azonosítási 
rendszerét is;
A fent említett jogalkotási javaslat(ok) 
tekintetében a Bizottság feladatai 
különösen a következők:
– meg kell vizsgálnia az értékpapír-
kölcsönügyletek nemkívánatos hatásai 
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mérséklésének lehetőségét;
– meg kell vizsgálnia, hogy a beszámolási 
követelményeknek vonatkozniuk kell-e a 
több részvényes közötti együttműködési 
megállapodásokra, illetve a szavazati 
jogok opciós megállapodások útján 
történő közvetett megszerzésére is;
Kifejezetten a magántőke-befektetési 
alapok tekintetében
Az Európai Parlament kéri a Bizottságot, 
hogy állapítson meg olyan szabályokat, 
amelyek megtiltják a magántőke-
befektetési alapoknak a vállalatok 
kifosztását (az úgynevezett 
„vagyonkimazsolázást”, azaz a vállalat 
eszközeinek egyéb célok finanszírozására 
való felhasználását), és ezáltal a pénzügyi 
erejükkel olyan módon való visszaélést, 
hogy abból a megszerzett vállalatnak 
kizárólag hátránya származik, anélkül, 
hogy bármiféle pozitív hatást gyakorolna 
a vállalat jövőjére és alkalmazottai, 
hitelezői és üzleti partnerei helyzetére;
A fent említett jogalkotási javaslat(ok) 
tekintetében a Bizottságnak meg kell 
vizsgálnia az akkor felmerülő kérdések 
kezelésének módjait, amikor bankok nagy 
pénzösszegeket kölcsönöznek magántőke-
befektetési alapoknak, majd pedig 
elhárítanak minden felelősséget a pénzük 
felhasználásának célja vagy a hitel 
visszafizetéséhez felhasznált pénz eredete 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 48
Sharon Bowles

Állásfoglalásra irányuló indítvány
Melléklet
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Melléklet az állásfoglalásra irányuló 
indítványhoz

Részletes ajánlások a kért javaslatok 
lényegét tekintve

törölve

Az Európai Parlament felkéri a 
Bizottságot, hogy tegyen javaslatot olyan 
irányelvre vagy irányelvekre, 
amely/amelyek garantálja/garantálják az 
átláthatóság általános szintjét, valamint 
hogy kezelik a fedezeti alapokkal és a 
magántőke-befektetési alapokkal 
kapcsolatos, lentebb említett kérdéseket 
azon az alapon, hogy az irányelv(ek) 
szükség esetén elegendő rugalmasságot 
ad(nak) a tagállamok számára az EU-
szabályok meglévő társasági jogi 
rendszerükbe való átültetésére.
A fedezeti alapok és a magántőke-
befektetési alapok tekintetében
Az Európai Parlament felkéri a 
Bizottságot, hogy terjesszen be megfelelő 
jogalkotási javaslatokat a befektetők és 
partnerek különböző típusait érintő, 
meglévő közösségi vívmányok 
felülvizsgálata útján, valamint igazítsa ki 
vagy dolgozza ki a vonatkozó és lényeges 
információk egyértelmű közlését és az 
azokról időben való tájékoztatást előíró 
szabályokat, a megalapozott 
döntéshozatal, illetve a befektetők és a 
vállalatvezetés közötti átlátható 
kommunikáció lehetővé tétele érdekében;
Az új jogszabályoknak elő kell írniuk a 
részvényesek számára, hogy tájékoztassák 
a kibocsátókat a részvények 
megszerzéséből vagy elidegenítéséből 
eredő szavazati jogaik arányáról, 
amennyiben ez az arány elér, meghalad 
egy meghatározott – a 2004/109/EK 
irányelvben említett 5% helyett 3%-tól 
induló – arányt, illetve az alá esik; a 
jogszabályoknak arra is kötelezniük kell a 
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fedezeti alapokat és a magántőke-
befektetési alapokat, hogy hozzák 
nyilvánosságra és fejtsék ki – azon 
vállalatok irányában, amelyek részvényeit 
megszerzik vagy tulajdonukban tartják, 
valamint a lakossági és intézményi 
befektetők, az elsődleges ügynökök és a 
felügyeleti hatóságok irányában –
befektetési politikájukat és a kapcsolódó 
kockázatokat;
Ezeknek a javaslatoknak a meglévő EU-s 
jogszabályok abból a célból végrehajtandó 
vizsgálatán kell alapulniuk, hogy 
meggyőződjünk arról, milyen mértékben 
lehet a meglévő átláthatósági szabályokat 
alkalmazni a fedezeti alapok és a 
magántőke-befektetési alapok sajátos 
helyzetére;
A fent említett jogalkotási javaslatok 
tekintetében a Bizottság feladatai 
különösen a következők:
– fel kell tárnia az alternatív 
befektetésekre vonatkozó olyan 
szerződéses feltételekben rejlő 
lehetőségeket, amelyek előírják a 
kockázatok egyértelmű korlátozását, a 
küszöbértékek túllépése esetén megteendő 
intézkedéseket, a megfelelő közzétételt, az 
értékesítési tilalmi időtartamok pontos 
meghatározását, valamint a szerződéstől 
való elállást és annak felmondását 
szabályozó kifejezett feltételeket;
– meg kell vizsgálnia a pénzmosás 
kérdését a fedezeti alapok és a 
magántőke-befektetési alapok 
összefüggésében;
Kifejezetten a fedezeti alapok tekintetében
Az Európai Parlament kéri a Bizottságot, 
hogy állapítson meg olyan szabályokat, 
amelyek fokozzák a fedezeti alapok 
szavazati politikájának átláthatóságát, 
azon az alapon, hogy a közösségi 
szabályok címzettjeinek ezen alapok 
kezelőinek kell lenniük; e szabályok 
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magukban foglalhatják a részvényesek 
egész EU-ra kiterjedő azonosítási 
rendszerét is;
A fent említett jogalkotási javaslat(ok) 
tekintetében a Bizottság feladatai 
különösen a következők:
– meg kell vizsgálnia az értékpapír-
kölcsönügyletek nemkívánatos hatásai 
mérséklésének lehetőségét;
– meg kell vizsgálnia, hogy a beszámolási 
követelményeknek vonatkozniuk kell-e a 
több részvényes közötti együttműködési 
megállapodásokra, illetve a szavazati 
jogok opciós megállapodások útján 
történő közvetett megszerzésére is;
Kifejezetten a magántőke-befektetési 
alapok tekintetében
Az Európai Parlament kéri a Bizottságot, 
hogy állapítson meg olyan szabályokat, 
amelyek megtiltják a magántőke-
befektetési alapoknak a vállalatok 
kifosztását (az úgynevezett 
„vagyonkimazsolázást”, azaz a vállalat 
eszközeinek egyéb célok finanszírozására 
való felhasználását), és ezáltal a pénzügyi 
erejükkel olyan módon való visszaélést, 
hogy abból a megszerzett vállalatnak 
kizárólag hátránya származik, anélkül, 
hogy bármiféle pozitív hatást gyakorolna 
a vállalat jövőjére és alkalmazottai, 
hitelezői és üzleti partnerei helyzetére;
A fent említett jogalkotási javaslat(ok) 
tekintetében a Bizottságnak meg kell 
vizsgálnia az akkor felmerülő kérdések 
kezelésének módjait, amikor bankok nagy 
pénzösszegeket kölcsönöznek magántőke-
befektetési alapoknak, majd pedig 
elhárítanak minden felelősséget a pénzük 
felhasználásának célja vagy a hitel 
visszafizetéséhez felhasznált pénz eredete 
tekintetében.

Or. en
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Módosítás 49
Wolf Klinz

Állásfoglalásra irányuló indítvány
Melléklet – bevezető rész

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Az Európai Parlament felkéri a 
Bizottságot, hogy tegyen javaslatot olyan 
irányelvre vagy irányelvekre, 
amely/amelyek garantálja/garantálják az 
átláthatóság általános szintjét, valamint 
hogy kezelik a fedezeti alapokkal és a 
magántőke-befektetési alapokkal 
kapcsolatos, lentebb említett kérdéseket 
azon az alapon, hogy az irányelv(ek) 
szükség esetén elegendő rugalmasságot 
ad(nak) a tagállamok számára az EU-
szabályok meglévő társasági jogi 
rendszerükbe való átültetésére.

Az Európai Parlament felkéri a fedezeti 
alapok és magántőke-befektetési alapok 
ágazatait, hogy terjesszenek elő konkrét 
javaslatokat, amelyek garantálják az 
átláthatóság általános szintjét, és 
amennyiben már léteznek ilyen 
javaslatokat, azokat megfelelően hajtsák 
végre.

Or. en

Módosítás 50
Sharon Bowles

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 Melléklet – bevezető rész

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Az Európai Parlament felkéri a 
Bizottságot, hogy tegyen javaslatot olyan 
irányelvre vagy irányelvekre, 
amely/amelyek garantálja/garantálják az 
átláthatóság általános szintjét, valamint 
hogy kezelik a fedezeti alapokkal és a 
magántőke-befektetési alapokkal 
kapcsolatos, lentebb említett kérdéseket 
azon az alapon, hogy az irányelv(ek) 
szükség esetén elegendő rugalmasságot 
ad(nak) a tagállamok számára az EU-
szabályok meglévő társasági jogi 

Az Európai Parlament felkéri a 
Bizottságot, hogy ösztönözze az
átláthatóság javítását a fedezeti alapok és 
magántőke-befektetési alapok kezelői és 
partnereik által már bevezetett 
önszabályozás fejlődésének támogatásán 
és felügyeletén keresztül, és bátorítsa a 
tagállamokat, hogy a párbeszéd és a 
legjobb gyakorlatok cseréje keretében 
támogassák ezeket az erőfeszítéseket.
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rendszerükbe való átültetésére.

Or. en

Módosítás 51Wolf Klinz

Állásfoglalásra irányuló indítvány
Melléklet – A fedezeti alapok és a magántőke-befektetési alapok tekintetében

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Az Európai Parlament felkéri a 
Bizottságot, hogy terjesszen be megfelelő 
jogalkotási javaslatokat a befektetők és 
partnerek különböző típusait érintő, 
meglévő közösségi vívmányok 
felülvizsgálata útján, valamint igazítsa ki 
vagy dolgozza ki a vonatkozó és lényeges 
információk egyértelmű közlését és az 
azokról időben való tájékoztatást előíró 
szabályokat, a megalapozott döntéshozatal, 
illetve a befektetők és a vállalatvezetés 
közötti átlátható kommunikáció lehetővé 
tétele érdekében;

Az Európai Parlament felkéri a fedezeti 
alapok és magántőke-befektetési alapok 
ágazatait, hogy terjesszenek be megfelelő 
és konkrét javaslatokat, valamint igazítsák
ki vagy dolgozzák ki a vonatkozó és 
lényeges információk egyértelmű közlését 
és az azokról időben való tájékoztatást 
előíró szabályokat, a megalapozott 
döntéshozatal, illetve a befektetők és a 
vállalatvezetés közötti átlátható 
kommunikáció lehetővé tétele érdekében; 
amennyiben már léteznek ilyen javaslatok, 
azokat megfelelően végre kell hajtani;

Az új jogszabályoknak elő kell írniuk a 
részvényesek számára, hogy tájékoztassák 
a kibocsátókat a részvények 
megszerzéséből vagy elidegenítéséből 
eredő szavazati jogaik arányáról, 
amennyiben ez az arány elér, meghalad 
egy meghatározott – a 2004/109/EK 
irányelvben említett 5% helyett 3%-tól 
induló – arányt, illetve az alá esik; a 
jogszabályoknak arra is kötelezniük kell a 
fedezeti alapokat és a magántőke-
befektetési alapokat, hogy hozzák 
nyilvánosságra és fejtsék ki – azon 
vállalatok irányában, amelyek részvényeit 
megszerzik vagy tulajdonukban tartják, 
valamint a lakossági és intézményi 
befektetők, az elsődleges ügynökök és a 
felügyeleti hatóságok irányában –
befektetési politikájukat és a kapcsolódó 
kockázatokat;
Ezeknek a javaslatoknak a meglévő EU-s Ezeknek a javaslatoknak ki kell 
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jogszabályok abból a célból végrehajtandó 
vizsgálatán kell alapulniuk, hogy 
meggyőződjünk arról, milyen mértékben 
lehet a meglévő átláthatósági szabályokat 
alkalmazni a fedezeti alapok és a 
magántőke-befektetési alapok sajátos 
helyzetére;

egészíteniük a meglévő átláthatósági 
szabályokat;

A fent említett jogalkotási javaslatok 
tekintetében a Bizottság feladatai 
különösen a következők:
– fel kell tárnia az alternatív 
befektetésekre vonatkozó olyan 
szerződéses feltételekben rejlő 
lehetőségeket, amelyek előírják a 
kockázatok egyértelmű korlátozását, a 
küszöbértékek túllépése esetén megteendő 
intézkedéseket, a megfelelő közzétételt, az 
értékesítési tilalmi időtartamok pontos 
meghatározását, valamint a szerződéstől 
való elállást és annak felmondását 
szabályozó kifejezett feltételeket;
– meg kell vizsgálnia a pénzmosás 
kérdését a fedezeti alapok és a 
magántőke-befektetési alapok 
összefüggésében;

Or. en

Módosítás 52
Sharon Bowles

Állásfoglalásra irányuló indítvány
Melléklet – A fedezeti alapok és a magántőke-befektetési alapok tekintetében

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Az Európai Parlament felkéri a 
Bizottságot, hogy terjesszen be megfelelő 
jogalkotási javaslatokat a befektetők és 
partnerek különböző típusait érintő, 
meglévő közösségi vívmányok 
felülvizsgálata útján, valamint igazítsa ki 
vagy dolgozza ki a vonatkozó és lényeges 
információk egyértelmű közlését és az 
azokról időben való tájékoztatást előíró 
szabályokat, a megalapozott 

Az Európai Parlament felkéri a 
Bizottságot, hogy terjessze be a befektetők 
és partnerek különböző típusait érintő, 
meglévő közösségi vívmányok 
felülvizsgálatát, valamint annak 
hatásvizsgálatát és következtetéseket arról, 
hogy van-e olyan szabad terület, amellyel 
kapcsolatban kiigazításokat kell tenni;
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döntéshozatal, illetve a befektetők és a 
vállalatvezetés közötti átlátható 
kommunikáció lehetővé tétele érdekében;

Az új jogszabályoknak elő kell írniuk a 
részvényesek számára, hogy tájékoztassák 
a kibocsátókat a részvények 
megszerzéséből vagy elidegenítéséből 
eredő szavazati jogaik arányáról, 
amennyiben ez az arány elér, meghalad 
egy meghatározott – a 2004/109/EK 
irányelvben említett 5% helyett 3%-tól 
induló – arányt, illetve az alá esik; a 
jogszabályoknak arra is kötelezniük kell a 
fedezeti alapokat és a magántőke-
befektetési alapokat, hogy hozzák 
nyilvánosságra és fejtsék ki – azon 
vállalatok irányában, amelyek részvényeit 
megszerzik vagy tulajdonukban tartják, 
valamint a lakossági és intézményi 
befektetők, az elsődleges ügynökök és a 
felügyeleti hatóságok irányában –
befektetési politikájukat és a kapcsolódó 
kockázatokat;
Ezeknek a javaslatoknak a meglévő EU-s 
jogszabályok abból a célból végrehajtandó
vizsgálatán kell alapulniuk, hogy 
meggyőződjünk arról, milyen mértékben
lehet a meglévő átláthatósági szabályokat
alkalmazni a fedezeti alapok és a 
magántőke-befektetési alapok sajátos 
helyzetére;

Úgy véli, hogy a Bizottság nem tehet 
különbséget az eszközosztályok között, és 
hogy a meglévő EU-s jogszabályok és az 
átláthatósági szabályok vizsgálatát 
egészében kell szemlélni, és ez nem 
szorítkozhat csak a fedezeti alapok és a 
magántőke-befektetési alapok sajátos 
helyzetére;

A fent említett jogalkotási javaslatok 
tekintetében a Bizottság feladatai 
különösen a következők:

Felkéri a Bizottságot annak feltárására, 
hogy miként növelhető a kockázatok 
láthatósága és azok megértése a 
hitelképességtől megkülönböztetve. 
Figyelmet kell fordítani arra, hogy a 
jelenlegi irányelvek és átláthatósági 
intézkedések hatását nem ássák-e alá 
„törvényes spamek” és a szerződések 
terjedelmes nyilatkozatai;

– fel kell tárnia az alternatív 
befektetésekre vonatkozó olyan 
szerződéses feltételekben rejlő 
lehetőségeket, amelyek előírják a 
kockázatok egyértelmű korlátozását, a 
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küszöbértékek túllépése esetén megteendő 
intézkedéseket, a megfelelő közzétételt, az 
értékesítési tilalmi időtartamok pontos 
meghatározását, valamint a szerződéstől 
való elállást és annak felmondását 
szabályozó kifejezett feltételeket;
– meg kell vizsgálnia a pénzmosás 
kérdését a fedezeti alapok és a 
magántőke-befektetési alapok 
összefüggésében;

Or. en

Módosítás 53
Kurt Joachim Lauk

Állásfoglalásra irányuló indítvány
Melléklet – A fedezeti alapok és a magántőke-befektetési alapok tekintetében – 1
albekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Az Európai Parlament felkéri a 
Bizottságot, hogy terjesszen be megfelelő 
jogalkotási javaslatokat a befektetők és 
partnerek különböző típusait érintő, 
meglévő közösségi vívmányok 
felülvizsgálata útján, valamint igazítsa ki 
vagy dolgozza ki a vonatkozó és lényeges 
információk egyértelmű közlését és az 
azokról időben való tájékoztatást előíró 
szabályokat, a megalapozott döntéshozatal, 
illetve a befektetők és a vállalatvezetés 
közötti átlátható kommunikáció lehetővé 
tétele érdekében;

Az Európai Parlament felkéri a 
Bizottságot, hogy vizsgálja felül a 
befektetők és partnerek különböző típusait 
érintő, meglévő közösségi vívmányokat, 
tárja fel a fedezeti alapok, a magántőke-
befektetési alapok és más befektetők 
közötti különbségtétel lehetőségeit, 
valamint igazítsa ki az átláthatóságról 
szóló irányelvnek a vonatkozó és lényeges 
információk egyértelmű közlését és az 
azokról időben való tájékoztatást előíró 
szabályait, a megalapozott döntéshozatal, 
illetve a befektetők és a vállalatvezetés 
közötti átlátható kommunikáció lehetővé 
tétele érdekében;

Or. en

Módosítás 54
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 Melléklet – A fedezeti alapok és a magántőke-befektetési alapok tekintetében – 1 
albekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Az Európai Parlament felkéri a 
Bizottságot, hogy terjesszen be megfelelő 
jogalkotási javaslatokat a befektetők és 
partnerek különböző típusait érintő, 
meglévő közösségi vívmányok 
felülvizsgálata útján, valamint igazítsa ki 
vagy dolgozza ki a vonatkozó és lényeges 
információk egyértelmű közlését és az 
azokról időben való tájékoztatást előíró 
szabályokat, a megalapozott döntéshozatal, 
illetve a befektetők és a vállalatvezetés 
közötti átlátható kommunikáció lehetővé 
tétele érdekében;

Az Európai Parlament felkéri a 
Bizottságot, hogy terjesszen be megfelelő 
jogalkotási javaslatokat a befektetők és 
partnerek különböző típusait érintő, 
meglévő közösségi vívmányok 
felülvizsgálata útján, valamint igazítsa ki 
vagy dolgozza ki a vonatkozó és lényeges 
információk egyértelmű közlését és az 
azokról időben való tájékoztatást előíró 
szabályokat, a megalapozott döntéshozatal, 
illetve a befektetők és a vállalatvezetés, 
valamint a befektetők és más partnerek 
közötti átlátható kommunikáció lehetővé 
tétele érdekében;

Or. en

Módosítás 55
Kurt Joachim Lauk

Állásfoglalásra irányuló indítvány
Melléklet – A fedezeti alapok és a magántőke-befektetési alapok tekintetében – 2 
albekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Az új jogszabályoknak elő kell írniuk a 
részvényesek számára, hogy tájékoztassák 
a kibocsátókat a részvények 
megszerzéséből vagy elidegenítéséből 
eredő szavazati jogaik arányáról, 
amennyiben ez az arány elér, meghalad egy 
meghatározott – a 2004/109/EK 
irányelvben említett 5% helyett 3%-tól 
induló – arányt, illetve az alá esik; a 
jogszabályoknak arra is kötelezniük kell a 
fedezeti alapokat és a magántőke-
befektetési alapokat, hogy hozzák 
nyilvánosságra és fejtsék ki – azon 
vállalatok irányában, amelyek részvényeit 
megszerzik vagy tulajdonukban tartják, 

Az új jogszabályoknak elő kell írniuk a 
részvényesek számára, hogy tájékoztassák 
a kibocsátókat a részvények 
megszerzéséből vagy elidegenítéséből 
eredő szavazati jogaik arányáról, 
amennyiben ez az arány elér, meghalad egy 
meghatározott – a 2004/109/EK 
irányelvben említett 5% helyett 3%-tól 
induló – arányt, illetve az alá esik; a 
jogszabályoknak arra is kötelezniük kell a 
fedezeti alapokat és a magántőke-
befektetési alapokat – amennyiben e 
befektetői kategóriák 
megkülönböztethetők egymástól –, hogy 
hozzák nyilvánosságra és fejtsék ki – azon 
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valamint a lakossági és intézményi 
befektetők, az elsődleges ügynökök és a 
felügyeleti hatóságok irányában –
befektetési politikájukat és a kapcsolódó 
kockázatokat;

vállalatok irányában, amelyek részvényeit 
megszerzik vagy tulajdonukban tartják, 
valamint a lakossági és intézményi 
befektetők, az elsődleges ügynökök és a 
felügyeleti hatóságok irányában –
általános befektetési politikájukat és a 
kapcsolódó kockázatokat;

Or. en

Módosítás 56
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 Melléklet – A fedezeti alapok és a magántőke-befektetési alapok tekintetében – 4 
albekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

A fent említett jogalkotási javaslatok 
tekintetében a Bizottság feladatai 
különösen a következők:

A fent említett jogalkotási javaslatok 
tekintetében a Bizottság feladatai 
különösen a következők:

– fel kell tárnia az alternatív befektetésekre 
vonatkozó olyan szerződéses feltételekben 
rejlő lehetőségeket, amelyek előírják a 
kockázatok egyértelmű korlátozását, a 
küszöbértékek túllépése esetén megteendő 
intézkedéseket, a megfelelő közzétételt, az 
értékesítési tilalmi időtartamok pontos 
meghatározását, valamint a szerződéstől 
való elállást és annak felmondását 
szabályozó kifejezett feltételeket;

– fel kell tárnia az alternatív befektetésekre 
vonatkozó olyan szerződéses feltételekben 
rejlő lehetőségeket, amelyek előírják a 
kockázatok egyértelmű korlátozását, a 
küszöbértékek túllépése esetén megteendő 
intézkedéseket, a megfelelő közzétételt, az 
értékesítési tilalmi időtartamok pontos 
meghatározását, valamint a szerződéstől 
való elállást és annak felmondását 
szabályozó kifejezett feltételeket;

– meg kell vizsgálnia a pénzmosás kérdését 
a fedezeti alapok és a magántőke-
befektetési alapok összefüggésében;

– meg kell vizsgálnia a pénzmosás kérdését 
a fedezeti alapok és a magántőke-
befektetési alapok összefüggésében;

–harmonizálnia kell egy meghatározott 
részarány felett a részvényesek 
nyilvántartásba vételére és azonosítására, 
valamint stratégiáik és szándékaik 
közzétételére vonatkozó szabályokat és 
ajánlásokat;
– szabályokat és ajánlásokat kell 
előterjesztenie annak megakadályozása 
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érdekében, hogy visszaéljenek az 
értékpapír-kölcsönzéssel a kölcsönzött 
részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok 
gyakorlása céljából a részvényesek 
közgyűlésén;
– szabályokat és ajánlásokat kell 
előterjesztenie, amelyek kötelezik a 
közvetítőket, hogy tegyék lehetővé az 
eredeti részvényesek számára a 
részvényesek közgyűlésén való tevőleges 
részvételt, és azok 
megbizonyosodhassanak arról, hogy a
meghatalmazottak betartják szavazási 
utasításaikat, továbbá hogy biztosítsák, 
hogy közzéteszik az azonosított 
részvényesek szavazási politikáit;
– az ágazattal együttműködve létre kell 
hoznia a legjobb gyakorlatok kódexét 
arról, hogy miképp lehet újra egyensúlyt 
teremteni a vállalatirányítás jelenlegi 
szerkezetében azzal a céllal, hogy 
megerősítsék a hosszú távú szemléletet, és 
visszaszorítsák a rövid távú, túlzott 
kockázatokat vállaló és felelőtlen 
magatartás pénzügyi és egyéb ösztönzőit;

Or. en

Módosítás 57
Wolf Klinz

Állásfoglalásra irányuló indítvány
Melléklet – Kifejezetten a fedezeti alapok tekintetében

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Az Európai Parlament kéri a Bizottságot, 
hogy állapítson meg olyan szabályokat, 
amelyek fokozzák a fedezeti alapok 
szavazati politikájának átláthatóságát, azon 
az alapon, hogy a közösségi szabályok 
címzettjeinek ezen alapok kezelőinek kell
lenniük; e szabályok magukban 
foglalhatják a részvényesek egész EU-ra 

Az Európai Parlament kéri a fedezeti 
alapok ágazatát, hogy állapítson meg 
olyan önszabályozó szabályokat, amelyek 
fokozzák a fedezeti alapok szavazati 
politikájának átláthatóságát, és vizsgálja 
meg annak lehetőségét, hogy mérsékelje 
az értékpapír-kölcsönzés és a szavazati 
jogok opciós megállapodásokon keresztül 
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kiterjedő azonosítási rendszerét is; megvalósuló közvetett megszerzésének 
nem kívánt hatásait; amennyiben már 
vannak ilyen javaslatok, azokat 
megfelelően végre kell hajtani;

A fent említett jogalkotási javaslat(ok) 
tekintetében a Bizottság feladatai 
különösen a következők:
– meg kell vizsgálnia az értékpapír-
kölcsönügyletek nemkívánatos hatásai 
mérséklésének lehetőségét;
– meg kell vizsgálnia, hogy a beszámolási 
követelményeknek vonatkozniuk kell-e a 
több részvényes közötti együttműködési 
megállapodásokra, illetve a szavazati 
jogok opciós megállapodások útján 
történő közvetett megszerzésére is;

Or. en

Módosítás 58
Sharon Bowles

Állásfoglalásra irányuló indítvány
Melléklet – Kifejezetten a fedezeti alapok tekintetében

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Az Európai Parlament kéri a Bizottságot, 
hogy állapítson meg olyan szabályokat, 
amelyek fokozzák a fedezeti alapok 
szavazati politikájának átláthatóságát, 
azon az alapon, hogy a közösségi 
szabályok címzettjeinek ezen alapok 
kezelőinek kell lenniük; e szabályok 
magukban foglalhatják a részvényesek 
egész EU-ra kiterjedő azonosítási 
rendszerét is;

Az Európai Parlament kéri a Bizottságot, 
hogy:

A fent említett jogalkotási javaslat(ok) 
tekintetében a Bizottság feladatai 
különösen a következők:
– meg kell vizsgálnia az értékpapír-
kölcsönügyletek nemkívánatos hatásai 
mérséklésének lehetőségét;

– vizsgálja meg az értékpapír-
kölcsönügyletek nemkívánatos hatásai 
mérséklésének lehetőségét;



PE405.821v01-00 42/47 AM\720518HU.doc

Külső fordítás

HU

– meg kell vizsgálnia, hogy a beszámolási 
követelményeknek vonatkozniuk kell-e a 
több részvényes közötti együttműködési 
megállapodásokra, illetve a szavazati 
jogok opciós megállapodások útján történő 
közvetett megszerzésére is;

– vizsgálja meg, hogy a beszámolási 
követelményeknek vonatkozniuk kell-e a 
szavazati jogok opciós megállapodások 
útján történő közvetett megszerzésére is;

Or. en

Módosítás 59Kurt Joachim Lauk

Állásfoglalásra irányuló indítvány
Melléklet – Kifejezetten a fedezeti alapok tekintetében – 1 albekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Az Európai Parlament kéri a Bizottságot, 
hogy állapítson meg olyan szabályokat, 
amelyek fokozzák a fedezeti alapok 
szavazati politikájának átláthatóságát, azon 
az alapon, hogy a közösségi szabályok 
címzettjeinek ezen alapok kezelőinek kell 
lenniük; e szabályok magukban 
foglalhatják a részvényesek egész EU-ra 
kiterjedő azonosítási rendszerét is;

Az Európai Parlament kéri a Bizottságot, 
hogy állapítson meg olyan szabályokat, 
amelyek fokozzák a fedezeti alapok 
szavazati politikájának átláthatóságát, azon 
az alapon, hogy a közösségi szabályok 
címzettjeinek ezen alapok kezelőinek kell 
lenniük; e szabályok magukban 
foglalhatják a részvényesek egész EU-ra 
kiterjedő azonosítási rendszerét is a névre 
szóló részvények tekintetében;

Or. en

Módosítás 60
Kurt Joachim Lauk

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 Melléklet – Kifejezetten a fedezeti alapok tekintetében – 1 albekezdés – 1 francia 
bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

– meg kell vizsgálnia az értékpapír-
kölcsönügyletek nemkívánatos hatásai 
mérséklésének lehetőségét;

– meg kell vizsgálnia az értékpapír-
kölcsönügyletekkel és a kölcsönzött 
részvényekhez kapcsolódó szavazati 
jogokkal kapcsolatos piaci gyakorlatokat, 
tekintettel a jobb szabályozás elvére és az 
értékpapír-kölcsönzés pozitív hatásaira, 
ami többek között lehetővé teszi a 
késedelmek elkerülését az értékpapír-
elszámolás során, és így javítja e piacok 
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hatékonyságát;

Or. en

Módosítás 61Ieke van den Burg

Állásfoglalásra irányuló indítvány
Melléklet – Kifejezetten a magántőke-befektetési alapok tekintetében

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Az Európai Parlament kéri a Bizottságot, 
hogy állapítson meg olyan szabályokat, 
amelyek megtiltják a magántőke-
befektetési alapoknak a vállalatok 
kifosztását (az úgynevezett 
„vagyonkimazsolázást”, azaz a vállalat 
eszközeinek egyéb célok finanszírozására 
való felhasználását), és ezáltal a pénzügyi 
erejükkel olyan módon való visszaélést, 
hogy abból a megszerzett vállalatnak 
kizárólag hátránya származik, anélkül, 
hogy bármiféle pozitív hatást gyakorolna a 
vállalat jövőjére és alkalmazottai, hitelezői 
és üzleti partnerei helyzetére;

Az Európai Parlament kéri a Bizottságot, 
hogy állapítson meg olyan szabályokat, 
amelyek megtiltják a magántőke-
befektetési alapoknak a vállalatok 
kifosztását (az úgynevezett 
„vagyonkimazsolázást”, azaz a vállalat 
eszközeinek egyéb célok finanszírozására 
való felhasználását), és ezáltal a pénzügyi 
erejükkel olyan módon való visszaélést, 
hogy abból a megszerzett vállalatnak 
kizárólag hátránya származik, anélkül, 
hogy bármiféle pozitív hatást gyakorolna a 
vállalat jövőjére és alkalmazottai, hitelezői 
és üzleti partnerei helyzetére;

E célból a Bizottságnak korlátozásokat 
kell bevezetnie a likvid eszközöknek a 
megszerzett vállalatból való kivonására; 
meg kell állítani különösen azt a 
gyakorlatot, hogy a vállalat eszközeire 
háruló további adósságból finanszírozzák 
az osztalékokat; közös szabálykészletet 
kell elfogadni a vállalatok 
tőkemegtartásának garantálása 
érdekében;
Ugyanebben a szellemben a Bizottságnak 
rendelkezéseket kell megállapítania, 
amelyek teljes átláthatóságot írnak elő a 
vezetők javadalmazási rendszerével 
kapcsolatban, beleértve a 
részvényopciókat is, mégpedig a vállalat 
részvényesi közgyűlésének hivatalos 
jóváhagyásán keresztül;

Or. en
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Módosítás 62
Wolf Klinz

Állásfoglalásra irányuló indítvány
Melléklet – Kifejezetten a magántőke-befektetési alapok tekintetében

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Az Európai Parlament kéri a Bizottságot, 
hogy állapítson meg olyan szabályokat, 
amelyek megtiltják a magántőke-
befektetési alapoknak a vállalatok 
kifosztását (az úgynevezett 
„vagyonkimazsolázást”, azaz a vállalat 
eszközeinek egyéb célok finanszírozására 
való felhasználását), és ezáltal a pénzügyi 
erejükkel olyan módon való visszaélést, 
hogy abból a megszerzett vállalatnak 
kizárólag hátránya származik, anélkül, 
hogy bármiféle pozitív hatást gyakorolna a 
vállalat jövőjére és alkalmazottai, hitelezői 
és üzleti partnerei helyzetére;

Az Európai Parlament kéri a magántőke-
befektetési alapok ágazatát, hogy 
állapítson meg olyan önszabályozó 
szabályokat, amelyek megtiltják a 
magántőke-befektetési alapoknak a 
vállalatok kifosztását (az úgynevezett 
„vagyonkimazsolázást”, azaz a vállalat 
eszközeinek egyéb célok finanszírozására 
való felhasználását), és ezáltal a pénzügyi 
erejükkel olyan módon való visszaélést, 
hogy abból a megszerzett vállalatnak 
kizárólag hátránya származik, anélkül, 
hogy bármiféle pozitív hatást gyakorolna a 
vállalat jövőjére és alkalmazottai, hitelezői 
és üzleti partnerei helyzetére; amennyiben 
már léteznek ilyen javaslatokat, azokat 
megfelelően végre kell hajtani;

A fent említett jogalkotási javaslat(ok) 
tekintetében a Bizottságnak meg kell 
vizsgálnia az akkor felmerülő kérdések 
kezelésének módjait, amikor bankok nagy 
pénzösszegeket kölcsönöznek magántőke-
befektetési alapoknak, majd pedig 
elhárítanak minden felelősséget a pénzük 
felhasználásának célja vagy a hitel 
visszafizetéséhez felhasznált pénz eredete 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 63Sharon Bowles

Állásfoglalásra irányuló indítvány
Melléklet – Kifejezetten a magántőke-befektetési alapok tekintetében

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Az Európai Parlament kéri a Bizottságot, Az Európai Parlament kéri a Bizottságot, 
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hogy állapítson meg olyan szabályokat, 
amelyek megtiltják a magántőke-
befektetési alapoknak a vállalatok 
kifosztását (az úgynevezett 
„vagyonkimazsolázást”, azaz a vállalat 
eszközeinek egyéb célok finanszírozására 
való felhasználását), és ezáltal a pénzügyi 
erejükkel olyan módon való visszaélést, 
hogy abból a megszerzett vállalatnak 
kizárólag hátránya származik, anélkül, 
hogy bármiféle pozitív hatást gyakorolna 
a vállalat jövőjére és alkalmazottai, 
hitelezői és üzleti partnerei helyzetére;

hogy vizsgálja meg, hogy a tagállamok 
érvénybe léptettek-e intézkedéseket a 
vagyonkimazsolázással szemben, beleértve 
az igazgatókra vonatkozó kötelezettségeket 
is, annak megállapítása érdekében, hogy 
van-e bizonyíték arra, hogy a közösségi 
intézkedés hatékonyabb lenne;

A fent említett jogalkotási javaslat(ok) 
tekintetében a Bizottságnak meg kell 
vizsgálnia az akkor felmerülő kérdések 
kezelésének módjait, amikor bankok nagy 
pénzösszegeket kölcsönöznek magántőke-
befektetési alapoknak, majd pedig 
elhárítanak minden felelősséget a pénzük 
felhasználásának célja vagy a hitel 
visszafizetéséhez felhasznált pénz eredete 
tekintetében.

Or. en
Módosítás 64Kurt Joachim Lauk

Állásfoglalásra irányuló indítvány
Melléklet – Kifejezetten a magántőke-befektetési alapok tekintetében – 1 albekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Az Európai Parlament kéri a Bizottságot, 
hogy állapítson meg olyan szabályokat, 
amelyek megtiltják a magántőke-
befektetési alapoknak a vállalatok 
kifosztását (az úgynevezett 
„vagyonkimazsolázást”, azaz a vállalat 
eszközeinek egyéb célok finanszírozására 
való felhasználását), és ezáltal a pénzügyi 
erejükkel olyan módon való visszaélést, 
hogy abból a megszerzett vállalatnak 
kizárólag hátránya származik, anélkül, 
hogy bármiféle pozitív hatást gyakorolna a 
vállalat jövőjére és alkalmazottai, hitelezői 
és üzleti partnerei helyzetére;

Az Európai Parlament kéri a Bizottságot, 
hogy a nemzeti jogszabályok 
figyelembevételével vizsgálja meg, 
értékelje és adott esetben javítsa a 
jelenlegi közösségi jogszabályokat azzal a 
céllal, hogy megakadályozza a vállalatok 
„kimazsolázását”, ami hosszú távon kárt 
okozhat a megszerzett vállalatnak , 
anélkül, hogy bármiféle pozitív hatást 
gyakorolna a jövőjére és alkalmazottai, 
hitelezői és üzleti partnerei érdekeire;

Or. de
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Módosítás 65
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Állásfoglalásra irányuló indítvány
 Melléklet – Kifejezetten a magántőke-befektetési alapok tekintetében – 2 albekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

A fent említett jogalkotási javaslat(ok) 
tekintetében a Bizottságnak meg kell 
vizsgálnia az akkor felmerülő kérdések 
kezelésének módjait, amikor bankok nagy 
pénzösszegeket kölcsönöznek magántőke-
befektetési alapoknak, majd pedig 
elhárítanak minden felelősséget a pénzük 
felhasználásának célja vagy a hitel 
visszafizetéséhez felhasznált pénz eredete 
tekintetében.

A fent említett jogalkotási javaslat(ok) 
tekintetében a Bizottságnak meg kell 
vizsgálnia az akkor felmerülő kérdések 
kezelésének módjait, amikor bankok nagy 
pénzösszegeket kölcsönöznek magántőke-
befektetési alapoknak, majd pedig 
elhárítanak minden felelősséget a pénzük 
felhasználásának célja vagy a hitel 
visszafizetéséhez felhasznált pénz eredete 
tekintetében; a Bizottságnak meg kell 
vizsgálnia annak módjait is, hogy felső 
határértéket állapítson meg az egyszeri 
felvásárláshoz kapcsolódó teljes 
tőkeáttételre a vállalat életképessége 
céljából.

Or. en

Módosítás 66
Kurt Joachim Lauk

Állásfoglalásra irányuló indítvány
Melléklet – Kifejezetten a magántőke-befektetési alapok tekintetében – 2 albekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

A fent említett jogalkotási javaslat(ok) 
tekintetében a Bizottságnak meg kell 
vizsgálnia az akkor felmerülő kérdések 
kezelésének módjait, amikor bankok nagy 
pénzösszegeket kölcsönöznek magántőke-
befektetési alapoknak, majd pedig 
elhárítanak minden felelősséget a pénzük 
felhasználásának célja vagy a hitel 
visszafizetéséhez felhasznált pénz eredete
tekintetében.

A fent említett jogalkotási javaslat(ok) 
tekintetében a Bizottságnak meg kell 
vizsgálnia a bankok mint a magántőke-
befektetési alapok hitelezőinek szerepét, 
szem előtt tartva, hogy a pénzük 
felhasználásának céljáért és a hitel 
visszafizetéséhez felhasznált pénz 
eredetéért továbbra is az adós felel.
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Or. en

Módosítás 67
Ieke van den Burg

Állásfoglalásra irányuló indítvány
Melléklet – Kifejezetten a magántőke-befektetési alapok tekintetében – 2 a albekezdés 
(új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Az Európai Parlament kéri a Bizottságot, 
hogy vizsgálja felül a vállalatok 
átruházásáról szóló 77/187/EGK 
irányelvet annak érdekében, hogy 
alkalmazási körét kiterjesszék a 
részvények átruházására is, ahogy a 
hitelből történő vállalatfelvásárlások 
esetében is; ez különösen a munkavállalói
jogokra vonatkozó rendelkezéseket 
érintené a közzététel, a konzultáció és a 
védelem tekintetében.

Or. en
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