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Pakeitimas 1
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1a įtrauka (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į 1977 m. sausio 31 d. 
Antrąją Tarybos direktyvą 77/91/EEB dėl 
apsaugos priemonių, kurių valstybės 
narės, siekdamos tokias priemones 
suvienodinti, reikalauja iš Sutarties 58 
straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų 
akcinių bendrovių, jų narių ir kitų 
interesų apsaugai, bendroves steigiant, 
palaikant ir keičiant jų kapitalą, 
koordinavimo1,

Or. en

Pakeitimas 2
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3a įtrauka (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 8 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2000/31/EB dėl kai kurių informacinės 
visuomenės paslaugų, ypač elektroninės 
komercijos, teisinių aspektų vidaus 
rinkoje2 („Elektroninės komercijos 
direktyva“),

Or. en
                                               
1 OL L 26, 1977 1 31, p. 1.
2 OL L 178, 2000 7 17, p. 1.
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Pakeitimas 3
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8a įtrauka (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 3 d. 
Tarybos direktyvą 2003/48/EB dėl 
palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, 
apmokestinimo1,

Or. en

Pakeitimas 4
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13a įtrauka (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į 2005 m. kovo 9 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2005/1/EB, iš dalies keičiančią Tarybos 
direktyvas 73/239/EEB, 85/611/EEB, 
91/675/EEB, 92/49/EEB bei 93/6/EEB, 
taip pat Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvas 94/19/EB, 98/78/EB, 
2000/12/EB, 2001/34/EB, 2002/83/EB ir 
2002/87/EB, siekiant sukurti naują 
finansinių paslaugų komitetų 
organizacinę struktūrą2,

Or. en

                                               
1 OL L 157, 2003 6 26, p. 38.
2 OL L 79, 2005 3 24, p. 9.
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Pakeitimas 5
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16a įtrauka (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į 2006 m. rugpjūčio 10 d. 
Komisijos direktyvą 2006/73/EB, kuria 
įgyvendinama Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl 
investicinių įmonių organizacinių 
reikalavimų ir veiklos sąlygų bei toje 
direktyvoje apibrėžti terminai1 (Direktyvos 
dėl finansinių priemonių rinkų 
įgyvendinimo direktyvą),

Or. en

Pakeitimas 6
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16b įtrauka (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 19 d. 
Komisijos direktyvą 2007/16/EB2, 
įgyvendinančią Tarybos direktyvą 
85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės 
aktų, susijusių su kolektyvinio 
investavimo į perleidžiamus vertybinius 
popierius subjektais (KIPVPS), derinimo, 
patikslinant tam tikrus apibrėžimus,

Or. en

                                               
1 OL L 241, 2006 9 2, p. 26.
2 OL L 79, 2007 3 20, p. 11.
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Pakeitimas 7
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18a įtrauka (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų 
politikos komiteto užsakytą rizikos 
draudimo fondų tyrimą: „Skaidrumas ir 
interesų konfliktai“1,

Or. en

Pakeitimas 8
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
A konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

A. kadangi pripažįstama, kad alternatyvios 
investicinės priemonės, tokios kaip rizikos 
draudimo fondai ir privataus kapitalo 
fondai, dėl diversifikacijos gali duoti 
papildomos naudos turto valdytojams, 
padidinti rinkos likvidumą ir pagerinti 
didesnio grynojo pelno investuotojams 
perspektyvas bei padidinti rinkos
efektyvumą,

A. kadangi pripažįstama, kad alternatyvios 
investicinės priemonės, tokios kaip rizikos 
draudimo fondai ir privataus kapitalo 
fondai, dėl diversifikacijos gali duoti 
papildomos naudos turto valdytojams, 
padidinti rinkos likvidumą ir pagerinti 
didesnio grynojo pelno investuotojams 
perspektyvas, prisidėti prie kainos 
atskleidimo proceso, rizikos 
diversifikavimo ir finansinio integravimo
bei padidinti rinkos efektyvumą,

Or. en

Pakeitimas 9
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
A konstatuojamoji dalis
                                               
1 IP/A/ECON/IC/2007-24.
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

A. kadangi pripažįstama, kad alternatyvios 
investicinės priemonės, tokios kaip rizikos 
draudimo fondai ir privataus kapitalo 
fondai, dėl diversifikacijos gali duoti 
papildomos naudos turto valdytojams, 
padidinti rinkos likvidumą ir pagerinti 
didesnio grynojo pelno investuotojams 
perspektyvas bei padidinti rinkos 
efektyvumą,

A. kadangi pripažįstama, kad alternatyvios 
investicinės priemonės, tokios kaip rizikos 
draudimo fondai ir privataus kapitalo 
fondai, dėl diversifikacijos gali duoti 
papildomos naudos turto valdytojams, 
padidinti rinkos likvidumą ir pagerinti 
didesnio grynojo pelno investuotojams 
perspektyvas bei padidinti rinkos 
efektyvumą; kadangi taip pat 
pripažįstama, kad šios priemonės teikia 
pranašumų dėl nevienodos informacijos 
apie finansų rinkas ir kad bendri rizikos 
draudimo fondų ir privataus kapitalo 
fondų veiklos rezultatai gali sukelti 
sisteminę riziką, suvaržyti tikrąją 
ekonomiką ir sumažinti tarptautinį 
finansinį stabilumą,

Or. en

Pakeitimas 10
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

B. kadangi ES įsteigtiems rizikos draudimo 
fondams ir privataus kapitalo fondams 
reikia sukurti tokią aplinką, kurioje būtų 
atsižvelgiama į jų naujoviškas strategijas 
siekiant užtikrinti jiems galimybę išlikti 
konkurencingiems tarptautiniu mastu, kartu 
švelninant galbūt nepalankios rinkos 
dinamikos poveikį,

B. kadangi ES įsteigtiems rizikos draudimo 
fondams ir privataus kapitalo fondams 
reikia sukurti tokią reguliuojamą aplinką, 
kurioje būtų atsižvelgiama į jų naujoviškas 
strategijas siekiant užtikrinti jiems 
galimybę išlikti konkurencingiems 
tarptautiniu mastu, kartu švelninant galbūt 
nepalankios rinkos dinamikos poveikį,

Or. en
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Pakeitimas 11
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

B. kadangi ES įsteigtiems rizikos draudimo 
fondams ir privataus kapitalo fondams 
reikia sukurti tokią aplinką, kurioje būtų 
atsižvelgiama į jų naujoviškas strategijas 
siekiant užtikrinti jiems galimybę išlikti 
konkurencingiems tarptautiniu mastu, kartu 
švelninant galbūt nepalankios rinkos 
dinamikos poveikį,

B. kadangi ES įsteigtiems rizikos draudimo 
fondams ir privataus kapitalo fondams 
reikia sukurti tokią aplinką, kurioje būtų 
atsižvelgiama į jų naujoviškas strategijas 
siekiant užtikrinti jiems galimybę išlikti 
konkurencingiems tarptautiniu mastu, kartu 
švelninant galbūt nepalankios rinkos 
dinamikos poveikį, yra susirūpinęs, kad 
specialūs teisės aktai būtų nelankstūs ir 
stabdytų naujoves,

Or. en

Pakeitimas 12
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Ba konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ba. kadangi rizikos draudimo fondai ir 
privataus kapitalo fondai, kuriuos 
valdanti bendrovė įsteigta ES, turi laikytis 
esamų ir būsimų Bendrijos teisės aktų; 
kadangi už ES ribų įsteigti subjektai, 
vykdydami tam tikrą veiklą, irgi turi 
laikytis šių teisės aktų,

Or. en

Pakeitimas 13
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C konstatuojamoji dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

C. kadangi kai kuriose valstybėse narėse 
rizikos draudimo fondai ir privataus 
kapitalo fondai pavaldūs nacionalinėms 
reguliavimo sistemoms; kadangi tokios 
skirtingos nacionalinės normos padidina 
skirtingo reglamentavimo vidaus rinkoje 
pavojų, o tai galėtų trukdyti šio verslo 
tarpvalstybinei plėtrai Europoje,

C. kadangi kai kuriose valstybėse narėse 
rizikos draudimo fondai ir privataus 
kapitalo fondai pavaldūs nacionalinėms 
reguliavimo sistemoms; kadangi tokios 
skirtingos nacionalinės normos padidina 
skirtingo reglamentavimo ir arbitražo 
vidaus rinkoje pavojų, o tai galėtų trukdyti 
šio verslo tarpvalstybinei plėtrai Europoje
ir (o tai dar svarbiau) gali sukelti 
reikalavimų mažinimo konkurenciją, dėl 
kurios susilpnės reguliavimo ir priežiūros 
tvarka, reikalinga, kad bendrovėms, 
darbuotojams ir tikrajai ekonomikai 
nebūtų padaryta neigiamo poveikio,

Or. en

Pakeitimas 14
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

C. kadangi kai kuriose valstybėse narėse 
rizikos draudimo fondai ir privataus 
kapitalo fondai pavaldūs nacionalinėms 
reguliavimo sistemoms; kadangi tokios 
skirtingos nacionalinės normos padidina 
skirtingo reglamentavimo vidaus rinkoje 
pavojų, o tai galėtų trukdyti šio verslo 
tarpvalstybinei plėtrai Europoje,

C. kadangi kai kuriose valstybėse narėse 
rizikos draudimo fondai ir privataus 
kapitalo fondai pavaldūs nacionalinėms 
reguliavimo sistemoms, o esamos ES 
direktyvos įgyvendinamos skirtingai; 
kadangi tokios skirtingos nacionalinės 
normos padidina skirtingo reglamentavimo 
vidaus rinkoje pavojų, o tai galėtų trukdyti 
šio verslo tarpvalstybinei plėtrai Europoje,

Or. en
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Pakeitimas 15
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
D konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

D. kadangi direktyvos galėtų būti tinkama
teisinė priemonė, kuri padėtų spręsti 
įvairias su rizikos draudimo fondais ir 
privataus kapitalo fondais susijusias
problemas,

D. kadangi direktyvos jau naudojamos 
kaip teisinė priemonė, padedanti spręsti 
skaidrumo, ataskaitų teikimo, 
manipuliavimo rinka klausimus, ir turėtų 
būti kolektyviai persvarstomos įvertinant 
jų poveikį rizikos draudimo fondams ir 
privataus kapitalo fondams,

Or. en

Pakeitimas 16
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
D konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

D. kadangi direktyvos galėtų būti tinkama 
teisinė priemonė, kuri padėtų spręsti 
įvairias su rizikos draudimo fondais ir 
privataus kapitalo fondais susijusias 
problemas,

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 17
Kurt Joachim Lauk

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
D konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

D. kadangi direktyvos galėtų būti tinkama 
teisinė priemonė, kuri padėtų spręsti 
įvairias su rizikos draudimo fondais ir 

D. kadangi siekiant geresnės teisėkūros 
prieš priimant galimą direktyvą dėl rizikos 
draudimo fondų ir privataus kapitalo 
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privataus kapitalo fondais susijusias 
problemas,

fondų skaidrumo reikėtų pirmiausia 
išnagrinėti ir įvertinti valstybėse narėse 
jau taikomas nuostatas, kuriomis 
reglamentuojami rizikos draudimo fondai
ir privataus kapitalo fondai, ir reikiamu 
atveju šios nuostatos turėtų būti derinimo 
pagrindas,

Or. de

Pakeitimas 18
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Da konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Da. kadangi rizikos draudimo fondai ir 
privataus kapitalo fondai galėtų pateikti 
konkrečių pasiūlymų dėl skaidrumo ir 
kadangi ten, kur šios iniciatyvos jau 
pateiktos, jos turėtų būti atitinkamai 
įgyvendinamos; kadangi teisės aktų 
leidybos priemonės turėtų būti laikomos 
tinkamomis tik šioms iniciatyvoms 
nepavykus,

Or. en

Pakeitimas 19
Kurt Joachim Lauk

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
E konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

E. kadangi pripažįstama, kad viena iš 
pagrindinių problemų – skaidrumo 
poreikis; kadangi skaidrumą galima 
suvokti keliais aspektais, pvz., rizikos 
draudimo fondų skaidrumas įmonių, kurių 
akcijų jie įsigyja ar turi, atžvilgiu ar 

E. kadangi pripažįstama, kad viena iš 
pagrindinių problemų – skaidrumo 
poreikis; kadangi skaidrumą galima 
suvokti keliais aspektais, pvz., rizikos 
draudimo fondų skaidrumas jų pagrindinių 
brokerių, institucinių investuotojų, pvz., 
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skaidrumas pagrindinių brokerių, 
institucinių investuotojų, pvz., pensijų 
fondų ar bankų, mažmeninių investuotojų, 
verslo partnerių, reguliavimo institucijų ir 
valdžios institucijų atžvilgiu; kadangi 
viena iš pagrindinių skaidrumo problemų
susijusi su rizikos draudimo fondo ir 
įmonių, kurių akcijų jis įsigyja ar turi, 
ryšiu,

pensijų fondų ar bankų, mažmeninių 
investuotojų ir verslo partnerių atžvilgiu; 
kadangi tam tikrų suinteresuotųjų šalių 
skundai, kad rizikos draudimo fondo ir 
įmonių, kurių akcijų jis įsigyja ar turi, ryšys 
nepakankamai skaidrus, yra nepagrįsti,

Or. en

Pakeitimas 20
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
E konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

E. kadangi pripažįstama, kad viena iš 
pagrindinių problemų – skaidrumo 
poreikis; kadangi skaidrumą galima 
suvokti keliais aspektais, pvz., rizikos 
draudimo fondų skaidrumas įmonių, kurių 
akcijų jie įsigyja ar turi, atžvilgiu ar 
skaidrumas pagrindinių brokerių, 
institucinių investuotojų, pvz., pensijų 
fondų ar bankų, mažmeninių investuotojų, 
verslo partnerių, reguliavimo institucijų ir 
valdžios institucijų atžvilgiu; kadangi viena 
iš pagrindinių skaidrumo problemų susijusi 
su rizikos draudimo fondo ir įmonių, kurių 
akcijų jis įsigyja ar turi, ryšiu,

E. kadangi per dabartinę finansų krizę 
paaiškėjo skaidrumo trūkumas ir 
pripažįstama, kad jį reikia įvairiais 
lygmenimis stiprinti; kadangi skaidrumą 
galima suvokti keliais aspektais, pvz., 
rizikos draudimo fondų ir privataus 
kapitalo fondų skaidrumas įmonių, kurių 
akcijų jie įsigyja ar turi, atžvilgiu ar 
skaidrumas pagrindinių brokerių, 
institucinių investuotojų, pvz., pensijų 
fondų ar bankų, mažmeninių investuotojų, 
verslo partnerių, reguliavimo institucijų ir 
valdžios institucijų atžvilgiu; kadangi viena 
iš pagrindinių skaidrumo problemų susijusi 
su rizikos draudimo fondo ar privataus 
kapitalo fondo ir įmonių, kurių akcijų jie
įsigyja ar turi, ryšiu,

Or. en
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Pakeitimas 21
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
E konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

E. kadangi pripažįstama, kad viena iš 
pagrindinių problemų – skaidrumo 
poreikis; kadangi skaidrumą galima 
suvokti keliais aspektais, pvz., rizikos 
draudimo fondų skaidrumas įmonių, kurių 
akcijų jie įsigyja ar turi, atžvilgiu ar 
skaidrumas pagrindinių brokerių, 
institucinių investuotojų, pvz., pensijų 
fondų ar bankų, mažmeninių investuotojų,
verslo partnerių, reguliavimo institucijų ir 
valdžios institucijų atžvilgiu; kadangi 
viena iš pagrindinių skaidrumo problemų 
susijusi su rizikos draudimo fondo ir 
įmonių, kurių akcijų jis įsigyja ar turi, 
ryšiu,

E. kadangi pripažįstama, kad viena iš 
pagrindinių problemų – skaidrumo analizė 
ir nustatymas, kur jį galima didinti; 
kadangi skaidrumą galima suvokti keliais 
aspektais, pvz., rizikos draudimo fondų 
skaidrumas pagrindinių brokerių, 
institucinių investuotojų, pvz., pensijų 
fondų ar bankų, verslo partnerių, 
reguliavimo institucijų ir valdžios 
institucijų atžvilgiu; kadangi tam tikros 
suinteresuotosios šalys skundžiasi, kad
rizikos draudimo fondo ir įmonių, kurių 
akcijų jis įsigyja ar turi, ryšys 
nepakankamai skaidrus,

Or. en

Pakeitimas 22
<Members>Piia-Noora Kauppi</Members>

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Ea konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ea. kadangi nenuosekliai įgyvendinus 
Skaidrumo direktyvą skaidrumo lygis 
Europos Sąjungoje skirtingas, o 
investuotojų sąnaudos didelės,

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Ea konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ea. kadangi skaidrumas yra būtina 
investuotojų pasitikėjimo ir sudėtingų 
finansinių produktų suvokimo sąlyga ir 
todėl jis prisideda prie optimalaus finansų 
rinkų veikimo ir jų stabilumo,

Or. en

Pakeitimas 24
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
F konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

F. kadangi pagrindinė dabartinės antrinės 
būsto paskolų rinkos krizės priežastis – ne 
investuotojų veiklos reguliavimo 
trūkumas, o prasta reitingo agentūrų 
veikla; kadangi dėl šios priežasties reikėtų 
užtikrinti, kad reitingo agentūroms iš 
esmės reikėtų taikyti tuos pačius 
reikalavimus, kaip ir auditoriams;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 25
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
F konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

F. kadangi pagrindinė dabartinės antrinės 
būsto paskolų rinkos krizės priežastis – ne 

F. kadangi pagrindinė dabartinės antrinės 
būsto paskolų rinkos krizės priežastis – ne 
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investuotojų veiklos reguliavimo trūkumas, 
o prasta reitingo agentūrų veikla; kadangi 
dėl šios priežasties reikėtų užtikrinti, kad 
reitingo agentūroms iš esmės reikėtų 
taikyti tuos pačius reikalavimus, kaip ir 
auditoriams;

investuotojų veiklos reguliavimo trūkumas 
ir ne kokio nors vieno sektoriaus 
trūkumai: be kitų priežasčių, pastebima, 
kad dėl paskolų pavertimo investicijomis 
ir reitingo agentūrų proceso sudėtingos 
struktūros produktų srityje šie produktai, 
palyginti su juos dengiančiu turtu, buvo 
pervertinti,

Or. en

Pakeitimas 26
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
F konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

F. kadangi pagrindinė dabartinės antrinės 
būsto paskolų rinkos krizės priežastis – ne 
investuotojų veiklos reguliavimo 
trūkumas, o prasta reitingo agentūrų 
veikla; kadangi dėl šios priežasties reikėtų 
užtikrinti, kad reitingo agentūroms iš 
esmės reikėtų taikyti tuos pačius 
reikalavimus, kaip ir auditoriams;

F. kadangi dabartinių finansų rinkų 
neramumų priežasčių daug ir jos apima:

– aplaidų skolinimą JAV būsto rinkoje,
– greitas naujoves sudėtingos struktūros 
produktų srityje,
– „leidimo ir platinimo“ modelį ir ilgą 
tarpininkavimo grandinę,
– investuotojų norą gauti dar didesnį 
pelną ir trumpalaikę atlygio paskatų 
struktūrą, ir
– kredito reitingų agentūrų interesų 
konfliktą ir neteisingą reitingų reikšmės 
suvokimą,

Or. en
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Pakeitimas 27
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
F konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

F. kadangi pagrindinė dabartinės antrinės 
būsto paskolų rinkos krizės priežastis – ne 
investuotojų veiklos reguliavimo 
trūkumas, o prasta reitingo agentūrų 
veikla; kadangi dėl šios priežasties reikėtų 
užtikrinti, kad reitingo agentūroms iš 
esmės reikėtų taikyti tuos pačius 
reikalavimus, kaip ir auditoriams;

F. kadangi Komisija, valstybės narės, 
Europos centrinis bankas, Finansinio 
stabilumo forumas, Tarptautinė 
vertybinių popierių komisijų organizacija 
ir kiti subjektai pareiškė sutarimą, kad 
reikės laiko, kol bus suvoktos visos 
antrinės būsto paskolų rinkos krizės 
priežastys ir padariniai; kadangi nei 
rizikos draudimo fondai, nei privataus 
kapitalo fondai nėra laikomi dabartinių 
finansinių neramumų priežastimi,

Or. en

Pakeitimas 28
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
F konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

F. kadangi pagrindinė dabartinės antrinės 
būsto paskolų rinkos krizės priežastis – ne 
investuotojų veiklos reguliavimo 
trūkumas, o prasta reitingo agentūrų veikla; 
kadangi dėl šios priežasties reikėtų 
užtikrinti, kad reitingo agentūroms iš 
esmės reikėtų taikyti tuos pačius 
reikalavimus, kaip ir auditoriams;

F. kadangi pagrindinė dabartinės antrinės 
būsto paskolų rinkos krizės priežastis –
Amerikos investicijų bankų veiklos 
reguliavimo trūkumas, piktnaudžiavimas 
„leidimo ir platinimo“ modeliu ir paskolų 
pavertimo investicijomis procesu, deramo 
rūpestingumo pareigos nesilaikymas, 
netinkamas rizikos vertinimas, prasta 
reitingo agentūrų veikla ir kiti veiksniai; 
kadangi dėl šios priežasties reikėtų 
užtikrinti, kad reitingo agentūroms iš 
esmės reikėtų taikyti tuos pačius 
reikalavimus, kaip ir auditoriams;

Or. en
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Pakeitimas 29
Kurt Joachim Lauk

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
F konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

F. kadangi pagrindinė dabartinės antrinės 
būsto paskolų rinkos krizės priežastis – ne 
investuotojų veiklos reguliavimo 
trūkumas, o prasta reitingo agentūrų 
veikla; kadangi dėl šios priežasties reikėtų 
užtikrinti, kad reitingo agentūroms iš 
esmės reikėtų taikyti tuos pačius 
reikalavimus, kaip ir auditoriams;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 30
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
G konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

G. kadangi Bendrijos teisės aktuose 
numatytos tokios procedūros, kaip 
komitologijos procedūra ar Lamfalussy
procedūra, kurios užtikrina galimybę 
lanksčiai reaguoti į kintančią verslo aplinką 
pasitelkiant įgyvendinimo priemones; 
kadangi padėtis dar labiau pagerės, kai 
įsigaliojus naujajai Sutarčiai bus taikoma 
deleguotų aktų priemonė,

G. kadangi Bendrijos teisės aktuose 
numatytos tokios procedūros, kaip 
komitologijos procedūra ar Lamfalussy
procedūra, kurios užtikrina galimybę 
lanksčiai reaguoti į kintančią verslo aplinką 
pasitelkiant įgyvendinimo priemones; 
kadangi padėtis dar labiau pagerės, kai 
įsigaliojus naujajai Sutarčiai bus taikoma 
deleguotų aktų priemonė; kadangi vis tiek 
būtų klaidinga nepaisyti žalos ir teisinio 
neapibrėžtumo, kurie atsirastų skubotai 
priėmus neišbandytus teisės aktus vien 
tam, kad ateityje būtų lengviau juos iš 
dalies keisti,

Or. en
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Pakeitimas 31
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
H konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

H. kadangi daugybė naujų verslo 
iniciatyvų paremta atskirais pažangiausios 
patirties kodeksais, kurie galėtų tapti ES 
teisės aktų modeliu; kadangi įmones ir 
verslo asociacijas reikėtų skatinti ne tik 
laikytis ES teisės aktų, bet ir parengti savo 
pažangiausios patirties kodeksus,

H. kadangi Tarptautinė vertybinių 
popierių komisijų organizacija, 
Tarptautinis valiutos fondas, Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, 
pramonės įstaigos, įskaitant 
atstovaujančias rizikos draudimo fondams 
ir privataus kapitalo fondams, ir kitos 
organizacijos jau parengė pažangiausios 
patirties kodeksus ir principus, kuriuos 
reikia išbandyti ir kontroliuoti; kadangi 
įmones ir verslo asociacijas reikėtų skatinti 
ne tik laikytis ES teisės aktų, bet ir 
įsipareigoti laikytis šių kodeksų 
vadovaujantis principu „laikykis arba 
paaiškink“, o informacija apie šį 
laikymąsi ir paaiškinimai turėtų būti 
prieinami viešai,

Or. en

Pakeitimas 32
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
H konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

H. kadangi daugybė naujų verslo iniciatyvų 
paremta atskirais pažangiausios patirties 
kodeksais, kurie galėtų tapti ES teisės aktų
modeliu; kadangi įmones ir verslo 
asociacijas reikėtų skatinti ne tik laikytis 
ES teisės aktų, bet ir parengti savo 
pažangiausios patirties kodeksus,

H. kadangi daugybė naujų verslo iniciatyvų 
paremta atskirais pažangiausios patirties 
kodeksais, kurie papildo oficialius ES 
teisės aktus tais aspektais, kuriuos sunku 
ar nepageidautina reglamentuoti 
oficialiau; kadangi įmones ir verslo 
asociacijas reikėtų skatinti ne tik laikytis 
ES teisės aktų, bet ir parengti savo 
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pažangiausios patirties kodeksus,

Or. en

Pakeitimas 33
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
H konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

H. kadangi daugybė naujų verslo iniciatyvų 
paremta atskirais pažangiausios patirties 
kodeksais, kurie galėtų tapti ES teisės aktų 
modeliu; kadangi įmones ir verslo 
asociacijas reikėtų skatinti ne tik laikytis 
ES teisės aktų, bet ir parengti savo 
pažangiausios patirties kodeksus,

H. kadangi daugybė naujų verslo iniciatyvų 
paremta atskirais pažangiausios patirties 
kodeksais, kurie galėtų tapti ES teisės aktų 
modeliu; kadangi įmones ir verslo 
asociacijas reikėtų skatinti ne tik laikytis 
ES teisės aktų, bet ir parengti savo 
pažangiausios patirties kodeksus; kadangi 
šiuos kodeksus turėtų lydėti principas 
„laikykis arba paaiškink“, be to, jie turėtų 
būti tinkamai ir skaidriai vertinami,

Or. en

Pakeitimas 34
Kurt Joachim Lauk

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
H konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

H. kadangi daugybė naujų verslo 
iniciatyvų paremta atskirais pažangiausios 
patirties kodeksais, kurie galėtų tapti ES
teisės aktų modeliu; kadangi įmones ir 
verslo asociacijas reikėtų skatinti ne tik 
laikytis ES teisės aktų, bet ir parengti savo 
pažangiausios patirties kodeksus,

H. kadangi rizikos draudimo fondai ir 
privataus kapitalo fondai sukūrė 
nuosavus pažangiausios patirties kodeksus 
ir jiems turėtų būti suteikta galimybė 
įrodyti šių kodeksų vertę,

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
I konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

I. kadangi atrodo, jog nėra būtinybės 
rengti su produktais susijusių teisės aktų,

I. kadangi atrodo, jog su produktais susiję 
teisės aktai nėra tinkamas būdas šiam 
novatoriškam sektoriui reglamentuoti,

Or. en

Pakeitimas 36
Kurt Joachim Lauk

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
I konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

I. kadangi atrodo, jog nėra būtinybės rengti 
su produktais susijusių teisės aktų,

(Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi)

Or. de

Pakeitimas 37
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Ia konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ia. kadangi vertybinių popierių 
skolinimas siekiant pasinaudoti skolintų 
akcijų teikiama balsavimo teise yra bloga 
praktika, o pirmenybę reikėtų teikti ne 
trumpalaikės orientacijos, o ilgalaikių 
planų turintiems akcininkams,

Or. en
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Pakeitimas 38
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Ia konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ia. kadangi, siekiant geresnio 
reglamentavimo, teisės aktai turi būti 
pasitelkiami tik tada, kai esama įrodymų, 
kad rinkoje savireguliavimas 
neįmanomas, ir šiais teisės aktais neturi 
būti diskriminuojama panaši investavimo 
veikla,

Or. en

Pakeitimas 39
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Ib konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ib. kadangi dabartinėje įmonių valdymo 
struktūroje neproporcingai pasiskirsčiusi 
nuosavybė, kontrolė, skaidrumas, 
priežiūra, atskaitingumas ir 
informavimas; kadangi rizikos draudimo 
fondai ir privataus kapitalo fondai gali 
daryti neigiamą įtaką einamojo įmonių 
valdymo skaidrumui,

Or. en

Pakeitimas 40
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. prašo Komisijos EB sutarties 
44 straipsnio, 47 straipsnio 2 dalies arba 
95 straipsnio (atsižvelgiant į dalyką) 
pagrindu pateikti Parlamentui teisėkūros 
pasiūlymą ar pasiūlymų dėl rizikos 
draudimo fondų ir privataus kapitalo 
fondų veiklos skaidrumo; ragina 
užtikrinti, kad šie pasiūlymai būtų 
rengiami atsižvelgiant į tarpinstitucines 
diskusijas ir remiantis toliau 
pateikiamomis išsamiomis 
rekomendacijomis;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 41
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. prašo Komisijos EB sutarties 
44 straipsnio, 47 straipsnio 2 dalies arba 
95 straipsnio (atsižvelgiant į dalyką) 
pagrindu pateikti Parlamentui teisėkūros 
pasiūlymą ar pasiūlymų dėl rizikos 
draudimo fondų ir privataus kapitalo fondų 
veiklos skaidrumo; ragina užtikrinti, kad 
šie pasiūlymai būtų rengiami atsižvelgiant 
į tarpinstitucines diskusijas ir remiantis 
toliau pateikiamomis išsamiomis 
rekomendacijomis;

1. prašo Komisijos pasiūlyme dėl 
Direktyvos 2004/109/EB dėl skaidrumo 
reikalavimų suderinimo pateikti 
Parlamentui įvertinimą, kaip direktyva 
veikia rizikos draudimo fondų ir privataus 
kapitalo fondų investuotojų atžvilgiu, ir 
palyginimą, kaip ji taikoma kitiems 
investuotojams;

Or. en
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Pakeitimas 42
Kurt Joachim Lauk

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. prašo Komisijos EB sutarties 
44 straipsnio, 47 straipsnio 2 dalies arba 
95 straipsnio (atsižvelgiant į dalyką) 
pagrindu pateikti Parlamentui teisėkūros 
pasiūlymą ar pasiūlymų dėl rizikos 
draudimo fondų ir privataus kapitalo fondų 
veiklos skaidrumo; ragina užtikrinti, kad 
šie pasiūlymai būtų rengiami atsižvelgiant 
į tarpinstitucines diskusijas ir remiantis 
toliau pateikiamomis išsamiomis 
rekomendacijomis;

1. prašo Komisijos pirmiausia pasirūpinti, 
kad būtų laikomasi valstybėse narėse 
galiojančių teisės nuostatų, ir tada 
prireikus pateikti Parlamentui teisėkūros 
pasiūlymą dėl esamų rizikos draudimo 
fondų ir privataus kapitalo fondų 
investicijas reglamentuojančių teisės 
nuostatų derinimo; ragina užtikrinti, kad 
šis pasiūlymas būtų rengiamas
atsižvelgiant į tarpinstitucines diskusijas ir 
toliau pateikiamas išsamias 
rekomendacijas;

Or. de

Pakeitimas 43
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1a. prašo rizikos draudimo fondų ir 
privataus kapitalo fondų skaidrumo 
klausimus spręsti konkrečiais 
pasiūlymais, o tais atvejais, kai šie 
pasiūlymai jau pateikti - juos atitinkamai 
įgyvendinant, be to, reguliariai informuoti 
Parlamentą ir Komisiją apie šių iniciatyvų 
įgyvendinimo pažangą; mano, kad jeigu 
pramonė artimoje ateityje nepadarys 
tikros pažangos, skaidrumo klausimus 
būtų tikslinga spręsti pateikiant teisėkūros 
pasiūlymą dėl rizikos draudimo fondų ir 
privataus kapitalo fondų veiklos 
skaidrumo;
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Or. en

Pakeitimas 44
Piia-Noora Kauppi

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1a. atkreipia dėmesį į tai, kad reikia įveikti 
tarptautiniam alternatyvių investicijų 
paskirstymui kylančias kliūtis 
instituciniams investuotojams sukuriant 
Europos privataus paskirstymo tvarką;

Or. en

Pakeitimas 45
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1a. siūlo Europos Sąjungai sukurti ir 
tarptautiniu mastu propaguoti „vieno 
langelio“ principu veikiantį elgesio 
kodeksų tinklalapį; siūlo į šį tinklalapį 
įtraukti elgesio kodeksų besilaikančių 
rinkos dalyvių sąrašą, jų atskleistą 
informaciją ir paaiškinimus, kodėl 
kodeksų nesilaikoma; pastebi, kad 
nesilaikymo priežastys gali būti mokymosi 
informacijos šaltinis;

Or. en
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Pakeitimas 46
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1b. ragina Komisiją nustatyti Europos 
privataus paskirstymo tvarką siekiant 
pašalinti tarptautiniam alternatyvių 
investicijų paskirstymui kylančias kliūtis;

Or. en

Pakeitimas 47
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Priedas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Pasiūlymo dėl rezoliucijos priedas:

Išsamios rekomendacijos dėl prašomų 
pateikti pasiūlymų esmės

Išbraukta.

Europos Parlamentas prašo Komisijos 
pateikti pasiūlymą dėl direktyvos ar 
direktyvų, užtikrinsiančių bendrus 
skaidrumo standartus ir padėsiančių 
spręsti toliau nurodomas problemas, 
susijusias su rizikos draudimo fondais ir 
privataus kapitalo fondais, remiantis tuo, 
kad direktyva (-os) valstybėms narėms, kai 
būtina, suteiktų pakankamai lankstumo 
perkeliant ES normas į esamas įmonių 
teisės sistemas.
Rizikos draudimo fondai  ir privataus 
kapitalo fondai
Europos Parlamentas prašo Komisijos 
pateikti tinkamų teisėkūros pasiūlymų ir 
tai padaryti peržiūrint esamą acquis 
communautaire, susijusį su įvairių tipų 
investuotojais ir sandorio šalimis ir 
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pritaikyti ar nustatyti normas, susijusias 
su svarbios ir esminės informacijos aiškiu 
ir savalaikiu paskelbimu siekiant 
palengvinti aukštos kokybės sprendimų 
priėmimo procesą ir užtikrinti 
investuotojo bei įmonės vadovybės 
bendravimo skaidrumą;
Naujuosiuose teisės aktuose turėtų būti 
reikalaujama, kad akcininkai praneštų 
emitentams apie savo balsavimo teisių 
santykinį kiekį, kuris pakito dėl įsigijimo 
ar akcijų perleidimo, tais atvejais, kai tas 
kiekis pasiekia tam tikrą ribą, ją viršija ar 
jos nebesiekia ir reikėtų nustatyti 3 proc., 
o ne 5 proc. ribą, kaip nurodoma 
Direktyvoje 2004/109/EB; taip pat reikėtų 
reikalauti, kad rizikos draudimo fondai 
atskleistų ir paaiškintų įmonėms, kurių 
akcijų jie įsigyja ar turi, mažmeniniams ir 
instituciniams investuotojams, 
pagrindiniams brokeriams ir priežiūros 
institucijoms savo investavimo politiką ir 
susijusią riziką;
Šie pasiūlymai turėtų būti pagrįsti esamų 
ES teisės aktų tyrimu, kurį reikėtų atlikti 
siekiant nustatyti mastą, kuriuo būtų 
galima esamas skaidrumo normas taikyti 
tokioms specifinėms institucijoms, kaip 
rizikos draudimo fondai ir privataus 
kapitalo fondai.
O dėl minėtųjų teisėkūros pasiūlymų 
Komisija turėtų ypač:
– išnagrinėti galimybę alternatyvioms 
investicinėms priemonėms taikyti sutarčių 
sąlygas, kurios nedviprasmiškai užtikrintų 
rizikos ribojimą, priemones, kurių būtų 
imamasi tais atvejais, kai viršijamos ribos, 
tinkamą informacijos atskleidimą, aiškų 
laikotarpių, kai draudžiama parduoti 
akcijas (angl. lock-up), apibrėžimą ir 
aiškias sutarties atšaukimo ir nutraukimo 
sąlygas;
– ištirti pinigų plovimo problemą rizikos 
draudimo fondų ir privataus kapitalo 
fondų srityje;
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Konkrečios nuostatos, susijusios su 
rizikos draudimo fondais
Europos Parlamentas prašo Komisijos 
nustatyti normas, kurios padidintų 
balsavimo politikos skaidrumą rizikos 
draudimo fonduose, remiantis tuo, kad 
Bendrijos normos turėtų būti skiriamos 
tokių fondų valdytojams; tokios normos 
galėtų apimti ir akcininko tapatybės 
nustatymo ES mastu sistemą;
O dėl minėtųjų teisėkūros pasiūlymų 
Komisija turėtų ypač:
– išnagrinėti galimybę sušvelninti 
nepageidaujamus vertybinių popierių 
skolinimo padarinius;
– ištirti, ar atskaitomybės reikalavimai 
turėtų būti taikomi ir kelių akcininkų 
bendradarbiavimo susitarimams, ir 
netiesioginiam balsavimo teisių įsigijimui 
sudarant pasirinktinius sandorius;
Konkrečios nuostatos, susijusios su 
privataus kapitalo fondais
Europos Parlamentas prašo Komisijos 
nustatyti normas, uždrausiančias 
privataus kapitalo fondams „grobstyti“ 
įmones (vadinamasis turto išpardavimas 
dalimis) ir piktnaudžiauti savo finansine 
galia taip, kad įsigyta įmonė patirtų tik 
nuostolių ir ateityje nebūtų jokio teigiamo 
poveikio įmonei ir jos darbuotojams, 
kreditoriams ir verslo partneriams;
O dėl minėtojo(-ųjų) teisėkūros 
pasiūlymo(-ų) Komisija turėtų išnagrinėti 
būdus, kaip spręsti problemas, kylančias, 
kai bankai paskolina milžiniškas pinigų 
sumas privataus kapitalo fondams ir 
kratosi bet kokios atsakomybės visų tikslų, 
kuriais šie paskolinti pinigai naudojami, 
ar skolai grąžinti naudojamų pinigų 
kilmės klausimu.

Or. en
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Pakeitimas 48
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Priedas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Pasiūlymo dėl rezoliucijos priedas:

Išsamios rekomendacijos dėl prašomų 
pateikti pasiūlymų esmės

Išbraukta.

Europos Parlamentas prašo Komisijos 
pateikti pasiūlymą dėl direktyvos ar 
direktyvų, užtikrinsiančių bendrus 
skaidrumo standartus ir padėsiančių 
spręsti toliau nurodomas problemas, 
susijusias su rizikos draudimo fondais ir 
privataus kapitalo fondais, remiantis tuo, 
kad direktyva (-os) valstybėms narėms, kai 
būtina, suteiktų pakankamai lankstumo 
perkeliant ES normas į esamas įmonių 
teisės sistemas.
Rizikos draudimo fondai  ir privataus 
kapitalo fondai
Europos Parlamentas prašo Komisijos 
pateikti tinkamų teisėkūros pasiūlymų ir 
tai padaryti peržiūrint esamą acquis 
communautaire, susijusį su įvairių tipų 
investuotojais ir sandorio šalimis ir 
pritaikyti ar nustatyti normas, susijusias 
su svarbios ir esminės informacijos aiškiu 
ir savalaikiu paskelbimu siekiant 
palengvinti aukštos kokybės sprendimų 
priėmimo procesą ir užtikrinti 
investuotojo bei įmonės vadovybės 
bendravimo skaidrumą;
Naujuosiuose teisės aktuose turėtų būti 
reikalaujama, kad akcininkai praneštų 
emitentams apie savo balsavimo teisių 
santykinį kiekį, kuris pakito dėl įsigijimo 
ar akcijų perleidimo, tais atvejais, kai tas 
kiekis pasiekia tam tikrą ribą, ją viršija ar 
jos nebesiekia ir reikėtų nustatyti 3 proc., 
o ne 5 proc. ribą, kaip nurodoma 
Direktyvoje 2004/109/EB; taip pat reikėtų 
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reikalauti, kad rizikos draudimo fondai 
atskleistų ir paaiškintų įmonėms, kurių 
akcijų jie įsigyja ar turi, mažmeniniams ir 
instituciniams investuotojams, 
pagrindiniams brokeriams ir priežiūros 
institucijoms savo investavimo politiką ir 
susijusią riziką;
Šie pasiūlymai turėtų būti pagrįsti esamų 
ES teisės aktų tyrimu, kurį reikėtų atlikti 
siekiant nustatyti mastą, kuriuo būtų 
galima esamas skaidrumo normas taikyti 
tokioms specifinėms institucijoms, kaip 
rizikos draudimo fondai ir privataus 
kapitalo fondai.
O dėl minėtųjų teisėkūros pasiūlymų 
Komisija turėtų ypač:
– išnagrinėti galimybę alternatyvioms 
investicinėms priemonėms taikyti sutarčių 
sąlygas, kurios nedviprasmiškai užtikrintų 
rizikos ribojimą, priemones, kurių būtų 
imamasi tais atvejais, kai viršijamos ribos, 
tinkamą informacijos atskleidimą, aiškų 
laikotarpių, kai draudžiama parduoti 
akcijas (angl. lock-up), apibrėžimą ir 
aiškias sutarties atšaukimo ir nutraukimo 
sąlygas;
– ištirti pinigų plovimo problemą rizikos 
draudimo fondų ir privataus kapitalo 
fondų srityje;
Konkrečios nuostatos, susijusios su 
rizikos draudimo fondais
Europos Parlamentas prašo Komisijos 
nustatyti normas, kurios padidintų 
balsavimo politikos skaidrumą rizikos 
draudimo fonduose, remiantis tuo, kad 
Bendrijos normos turėtų būti skiriamos 
tokių fondų valdytojams; tokios normos 
galėtų apimti ir akcininko tapatybės 
nustatymo ES mastu sistemą;
O dėl minėtųjų teisėkūros pasiūlymų 
Komisija turėtų ypač:
– išnagrinėti galimybę sušvelninti 
nepageidaujamus vertybinių popierių 
skolinimo padarinius;
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– ištirti, ar atskaitomybės reikalavimai 
turėtų būti taikomi ir kelių akcininkų 
bendradarbiavimo susitarimams, ir 
netiesioginiam balsavimo teisių įsigijimui 
sudarant pasirinktinius sandorius;
Konkrečios nuostatos, susijusios su 
privataus kapitalo fondais
Europos Parlamentas prašo Komisijos 
nustatyti normas, uždrausiančias 
privataus kapitalo fondams „grobstyti“ 
įmones (vadinamasis turto išpardavimas 
dalimis) ir piktnaudžiauti savo finansine 
galia taip, kad įsigyta įmonė patirtų tik 
nuostolių ir ateityje nebūtų jokio teigiamo 
poveikio įmonei ir jos darbuotojams, 
kreditoriams ir verslo partneriams;
O dėl minėtojo(-ųjų) teisėkūros 
pasiūlymo(-ų) Komisija turėtų išnagrinėti 
būdus, kaip spręsti problemas, kylančias, 
kai bankai paskolina milžiniškas pinigų 
sumas privataus kapitalo fondams ir 
kratosi bet kokios atsakomybės visų tikslų, 
kuriais šie paskolinti pinigai naudojami, 
ar skolai grąžinti naudojamų pinigų 
kilmės klausimu.

Or. en

Pakeitimas 49
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Priedo įvadinė dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Europos Parlamentas prašo Komisijos
pateikti pasiūlymą dėl direktyvos ar 
direktyvų, užtikrinsiančių bendrus 
skaidrumo standartus ir padėsiančių 
spręsti toliau nurodomas problemas, 
susijusias su rizikos draudimo fondais ir 
privataus kapitalo fondais, remiantis tuo, 
kad direktyva (-os) valstybėms narėms, kai 
būtina, suteiktų pakankamai lankstumo 

Europos Parlamentas prašo rizikos 
draudimo fondų ir privataus kapitalo 
fondų pramonės atstovų pateikti 
konkrečių pasiūlymų, užtikrinsiančių 
bendrus skaidrumo standartus, o tais 
atvejais, kai pasiūlymai jau pateikti, juos 
atitinkamai įgyvendinti.
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perkeliant ES normas į esamas įmonių 
teisės sistemas.

Or. en

Pakeitimas 50
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Priedo įvadinė dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Europos Parlamentas prašo Komisijos 
pateikti pasiūlymą dėl direktyvos ar 
direktyvų, užtikrinsiančių bendrus
skaidrumo standartus ir padėsiančių 
spręsti toliau nurodomas problemas, 
susijusias su rizikos draudimo fondais ir
privataus kapitalo fondais, remiantis tuo, 
kad direktyva (-os) valstybėms narėms, kai 
būtina, suteiktų pakankamai lankstumo 
perkeliant ES normas į esamas įmonių 
teisės sistemas.

Europos Parlamentas prašo Komisijos 
skatinti tobulinti skaidrumą remiant ir 
kontroliuojant rizikos draudimo fondų,
privataus kapitalo fondų valdytojų ir jų 
sandorių šalių jau taikomo 
savireguliavimo raidą, o valstybes nares 
skatinti remti šiuos veiksmus plėtojant 
dialogą ir keičiantis pažangiausia 
patirtimi.

Or. en

Pakeitimas 51
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Priedas – Rizikos draudimo fondai ir privataus kapitalo fondai

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Europos Parlamentas prašo Komisijos
pateikti tinkamų teisėkūros pasiūlymų ir 
tai padaryti peržiūrint esamą acquis 
communautaire, susijusį su įvairių tipų 
investuotojais ir sandorio šalimis ir 
pritaikyti ar nustatyti normas, susijusias su 
svarbios ir esminės informacijos aiškiu ir 
savalaikiu paskelbimu siekiant palengvinti 
aukštos kokybės sprendimų priėmimo 
procesą ir užtikrinti investuotojo bei 

Europos Parlamentas prašo rizikos 
draudimo fondų ir privataus kapitalo 
fondų pramonės atstovus pateikti tinkamų
konkrečių pasiūlymų ir pritaikyti ar 
nustatyti normas, susijusias su svarbios ir 
esminės informacijos aiškiu ir savalaikiu 
paskelbimu siekiant palengvinti aukštos 
kokybės sprendimų priėmimo procesą ir 
užtikrinti investuotojo bei įmonės 
vadovybės bendravimo skaidrumą; tais 
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įmonės vadovybės bendravimo skaidrumą; atvejais, kai pasiūlymai jau pateikti, jie 
turėtų būti atitinkamai įgyvendinami;

Naujuosiuose teisės aktuose turėtų būti 
reikalaujama, kad akcininkai praneštų 
emitentams apie savo balsavimo teisių 
santykinį kiekį, kuris pakito dėl įsigijimo 
ar akcijų perleidimo, tais atvejais, kai tas 
kiekis pasiekia tam tikrą ribą, ją viršija ar 
jos nebesiekia ir reikėtų nustatyti 3 proc., 
o ne 5 proc. ribą, kaip nurodoma 
Direktyvoje 2004/109/EB; taip pat reikėtų 
reikalauti, kad rizikos draudimo fondai 
atskleistų ir paaiškintų įmonėms, kurių 
akcijų jie įsigyja ar turi, mažmeniniams ir 
instituciniams investuotojams, 
pagrindiniams brokeriams ir priežiūros 
institucijoms savo investavimo politiką ir 
susijusią riziką;
Šie pasiūlymai turėtų būti pagrįsti esamų 
ES teisės aktų tyrimu, kurį reikėtų atlikti 
siekiant nustatyti mastą, kuriuo būtų 
galima esamas skaidrumo normas taikyti 
tokioms specifinėms institucijoms, kaip 
rizikos draudimo fondai ir privataus 
kapitalo fondai.

Šie pasiūlymai turėtų papildyti esamas 
skaidrumo normas.

O dėl minėtųjų teisėkūros pasiūlymų 
Komisija turėtų ypač:
– išnagrinėti galimybę alternatyvioms 
investicinėms priemonėms taikyti sutarčių 
sąlygas, kurios nedviprasmiškai užtikrintų 
rizikos ribojimą, priemones, kurių būtų 
imamasi tais atvejais, kai viršijamos ribos, 
tinkamą informacijos atskleidimą, aiškų 
laikotarpių, kai draudžiama parduoti 
akcijas (angl. lock-up), apibrėžimą ir 
aiškias sutarties atšaukimo ir nutraukimo 
sąlygas;
– ištirti pinigų plovimo problemą rizikos 
draudimo fondų ir privataus kapitalo 
fondų srityje;

Or. en

Pakeitimas 52
Sharon Bowles
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Priedas – Rizikos draudimo fondai ir privataus kapitalo fondai

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Europos Parlamentas prašo Komisijos 
pateikti tinkamų teisėkūros pasiūlymų ir 
tai padaryti peržiūrint esamą acquis 
communautaire, susijusį su įvairių tipų 
investuotojais ir sandorio šalimis ir 
pritaikyti ar nustatyti normas, susijusias 
su svarbios ir esminės informacijos aiškiu 
ir savalaikiu paskelbimu siekiant 
palengvinti aukštos kokybės sprendimų 
priėmimo procesą ir užtikrinti 
investuotojo bei įmonės vadovybės 
bendravimo skaidrumą;

Europos Parlamentas prašo Komisijos 
pateikti pasiūlymą dėl esamo acquis 
communautaire, susijusio su įvairių tipų 
investuotojais ir sandorio šalimis, 
persvarstymo kartu pateikiant poveikio 
vertinimą ir išvadą, ar yra spragų, kurias 
reikėtų sureguliuoti;

Naujuosiuose teisės aktuose turėtų būti 
reikalaujama, kad akcininkai praneštų 
emitentams apie savo balsavimo teisių 
santykinį kiekį, kuris pakito dėl įsigijimo 
ar akcijų perleidimo, tais atvejais, kai tas 
kiekis pasiekia tam tikrą ribą, ją viršija ar 
jos nebesiekia ir reikėtų nustatyti 3 proc., 
o ne 5 proc. ribą, kaip nurodoma 
Direktyvoje 2004/109/EB; taip pat reikėtų 
reikalauti, kad rizikos draudimo fondai 
atskleistų ir paaiškintų įmonėms, kurių 
akcijų jie įsigyja ar turi, mažmeniniams ir
instituciniams investuotojams, 
pagrindiniams brokeriams ir priežiūros 
institucijoms savo investavimo politiką ir 
susijusią riziką;
Šie pasiūlymai turėtų būti pagrįsti esamų 
ES teisės aktų tyrimu, kurį reikėtų atlikti 
siekiant nustatyti mastą, kuriuo būtų 
galima esamas skaidrumo normas taikyti 
tokioms specifinėms institucijoms, kaip 
rizikos draudimo fondai ir privataus 
kapitalo fondai.

Mano, kad Komisija neturi diskriminuoti 
pagal turto klases ir kad esamų ES teisės 
aktų tyrimą ir skaidrumo normas reikia 
vertinti kaip visumą ir jas taikyti ne tik 
tokioms specifinėms institucijoms, kaip 
rizikos draudimo fondai ir privataus 
kapitalo fondai.

O dėl minėtųjų teisėkūros pasiūlymų 
Komisija turėtų ypač:

Ragina Komisiją išsiaiškinti, kaip 
padidinti rizikos pastebimumą ir 
suvokimą netapatinant jos su tinkamumu 
gauti kreditą. Reikėtų atkreipti dėmesį į 
tai, ar esamoms direktyvoms ir skaidrumo 
priemonėms kenkia sutartyse nustatomos 
nepageidaujamos teisinės sąlygos ir per 
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plačios atsakomybės panaikinimo 
nuostatos;

– išnagrinėti galimybę alternatyvioms 
investicinėms priemonėms taikyti sutarčių 
sąlygas, kurios nedviprasmiškai užtikrintų 
rizikos ribojimą, priemones, kurių būtų 
imamasi tais atvejais, kai viršijamos ribos, 
tinkamą informacijos atskleidimą, aiškų 
laikotarpių, kai draudžiama parduoti 
akcijas (angl. lock-up), apibrėžimą ir 
aiškias sutarties atšaukimo ir nutraukimo 
sąlygas;
– ištirti pinigų plovimo problemą rizikos 
draudimo fondų ir privataus kapitalo 
fondų srityje;

Or. en

Pakeitimas 53
Kurt Joachim Lauk

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Priedas – Rizikos draudimo fondai ir privataus kapitalo fondai – pirma pastraipa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Europos Parlamentas prašo Komisijos 
pateikti tinkamų teisėkūros pasiūlymų ir 
tai padaryti peržiūrint esamą acquis 
communautaire, susijusį su įvairių tipų 
investuotojais ir sandorio šalimis ir
pritaikyti ar nustatyti normas, susijusias su 
svarbios ir esminės informacijos aiškiu ir 
savalaikiu paskelbimu siekiant palengvinti 
aukštos kokybės sprendimų priėmimo 
procesą ir užtikrinti investuotojo bei 
įmonės vadovybės bendravimo skaidrumą;

Europos Parlamentas prašo Komisijos 
peržiūrėti esamą acquis communautaire, 
susijusį su įvairių tipų investuotojais ir 
sandorio šalimis, ištirti galimybę 
diferencijuoti rizikos draudimo fondus, 
privataus kapitalo fondus ir kitus 
investuotojus, pritaikyti Skaidrumo 
direktyvos normas, susijusias su svarbios ir 
esminės informacijos aiškiu ir savalaikiu 
paskelbimu siekiant palengvinti aukštos 
kokybės sprendimų priėmimo procesą ir 
užtikrinti investuotojo bei įmonės 
vadovybės bendravimo skaidrumą;

Or. en
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Pakeitimas 54
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Priedas – Rizikos draudimo fondai ir privataus kapitalo fondai – pirma pastraipa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Europos Parlamentas prašo Komisijos 
pateikti tinkamų teisėkūros pasiūlymų ir tai 
padaryti peržiūrint esamą acquis 
communautaire, susijusį su įvairių tipų 
investuotojais ir sandorio šalimis ir 
pritaikyti ar nustatyti normas, susijusias su 
svarbios ir esminės informacijos aiškiu ir 
savalaikiu paskelbimu siekiant palengvinti 
aukštos kokybės sprendimų priėmimo 
procesą ir užtikrinti investuotojo bei 
įmonės vadovybės bendravimo skaidrumą;

Europos Parlamentas prašo Komisijos 
pateikti tinkamų teisėkūros pasiūlymų ir tai 
padaryti peržiūrint esamą acquis 
communautaire, susijusį su įvairių tipų 
investuotojais ir sandorio šalimis ir 
pritaikyti ar nustatyti normas, susijusias su 
svarbios ir esminės informacijos aiškiu ir 
savalaikiu paskelbimu siekiant palengvinti 
aukštos kokybės sprendimų priėmimo 
procesą ir užtikrinti investuotojo bei 
įmonės vadovybės ir investuotojo bei kitų 
sandorių šalių bendravimo skaidrumą;

Or. en

Pakeitimas 55
Kurt Joachim Lauk

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Priedas – Rizikos draudimo fondai ir privataus kapitalo fondai – antra pastraipa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Naujuosiuose teisės aktuose turėtų būti 
reikalaujama, kad akcininkai praneštų 
emitentams apie savo balsavimo teisių 
santykinį kiekį, kuris pakito dėl įsigijimo ar 
akcijų perleidimo, tais atvejais, kai tas 
kiekis pasiekia tam tikrą ribą, ją viršija ar 
jos nebesiekia ir reikėtų nustatyti 3 proc., o 
ne 5 proc. ribą, kaip nurodoma Direktyvoje 
2004/109/EB; taip pat reikėtų reikalauti, 
kad rizikos draudimo fondai atskleistų ir 
paaiškintų įmonėms, kurių akcijų jie 
įsigyja ar turi, mažmeniniams ir 
instituciniams investuotojams, 
pagrindiniams brokeriams ir priežiūros 

Naujuosiuose teisės aktuose turėtų būti 
reikalaujama, kad akcininkai praneštų 
emitentams apie savo balsavimo teisių 
santykinį kiekį, kuris pakito dėl įsigijimo ar 
akcijų perleidimo, tais atvejais, kai tas 
kiekis pasiekia tam tikrą ribą, ją viršija ar 
jos nebesiekia ir reikėtų nustatyti 3 proc., o 
ne 5 proc. ribą, kaip nurodoma Direktyvoje 
2004/109/EB; taip pat reikėtų reikalauti, 
kad rizikos draudimo fondai ir privataus 
kapitalo fondai (jeigu šias investuotojų 
kategorijas galima atskirti nuo kitų) 
atskleistų ir paaiškintų įmonėms, kurių 
akcijų jie įsigyja ar turi, mažmeniniams ir 
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institucijoms savo investavimo politiką ir 
susijusią riziką;

instituciniams investuotojams, 
pagrindiniams brokeriams ir priežiūros 
institucijoms savo bendrą investavimo 
politiką ir susijusią riziką;

Or. en

Pakeitimas 56
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Priedas – Rizikos draudimo fondai ir privataus kapitalo fondai – ketvirta pastraipa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

O dėl minėtųjų teisėkūros pasiūlymų 
Komisija turėtų ypač:

O dėl minėtųjų teisėkūros pasiūlymų 
Komisija turėtų ypač:

– išnagrinėti galimybę alternatyvioms 
investicinėms priemonėms taikyti sutarčių 
sąlygas, kurios nedviprasmiškai užtikrintų 
rizikos ribojimą, priemones, kurių būtų 
imamasi tais atvejais, kai viršijamos ribos, 
tinkamą informacijos atskleidimą, aiškų 
laikotarpių, kai draudžiama parduoti 
akcijas (angl. lock-up), apibrėžimą ir 
aiškias sutarties atšaukimo ir nutraukimo 
sąlygas;

– išnagrinėti galimybę alternatyvioms 
investicinėms priemonėms taikyti sutarčių 
sąlygas, kurios nedviprasmiškai užtikrintų 
rizikos ribojimą, priemones, kurių būtų 
imamasi tais atvejais, kai viršijamos ribos, 
tinkamą informacijos atskleidimą, aiškų 
laikotarpių, kai draudžiama parduoti 
akcijas (angl. lock-up), apibrėžimą ir 
aiškias sutarties atšaukimo ir nutraukimo 
sąlygas;

– ištirti pinigų plovimo problemą rizikos 
draudimo fondų ir privataus kapitalo fondų 
srityje;

– ištirti pinigų plovimo problemą rizikos 
draudimo fondų ir privataus kapitalo fondų 
srityje;

– suderinti tam tikros proporcijos 
neatitinkančių akcininkų registravimo ir 
jų tapatybės nustatymo, jų strategijų ir 
ketinimų atskleidimo taisykles ir 
rekomendacijas;
– pateikti pasiūlymų dėl taisyklių ir 
rekomendacijų, kaip užkirsti kelią 
piktnaudžiauti akcijų skolinimu siekiant 
pasinaudoti pasiskolintų akcijų teikiama 
teise balsuoti akcininkų susirinkimuose;
– pateikti pasiūlymų dėl taisyklių ir 
rekomendacijų, kaip įpareigoti 
tarpininkus suteikti tikriesiems 
akcininkams teisę aktyviai dalyvauti 
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balsuojant visuotiniuose akcininkų 
susirinkimuose ir užtikrinti, kad 
įgaliotiniai laikytųsi jų pateiktų balsavimo 
nurodymų; taip pat turi būti užtikrinta, 
kad būtų atskleista akcininkų, kurių 
tapatybė nustatyta, balsavimo politika;
– kartu su pramonės atstovais parengti 
pažangiausios patirties kodeksus, kaip 
pertvarkyti dabartinę įmonių valdymo 
struktūrą siekiant įtvirtinti ilgalaikę 
orientaciją ir pasiekti, kad nebūtų 
finansiškai ir kitaip skatinama prisiimti 
per didelę trumpalaikę riziką ir elgtis 
neatsakingai;

Or. en

Pakeitimas 57
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Priedas – Konkrečios nuostatos, susijusios su rizikos draudimo fondais

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Europos Parlamentas prašo Komisijos
nustatyti normas, kurios padidintų 
balsavimo politikos skaidrumą rizikos 
draudimo fonduose, remiantis tuo, kad 
Bendrijos normos turėtų būti skiriamos 
tokių fondų valdytojams; tokios normos 
galėtų apimti ir akcininko tapatybės 
nustatymo ES mastu sistemą;

Europos Parlamentas prašo rizikos 
draudimo fondų pramonės atstovų
nustatyti savireguliavimo normas, kurios 
padidintų balsavimo politikos skaidrumą 
rizikos draudimo fonduose, ir ištirti 
galimybę sumažinti nepageidaujamus 
vertybinių popierių skolinimo ir 
netiesioginio balsavimo teisių įsigijimo 
(sudarant pasirinktinius sandorius) 
padarinius; tais atvejais, kai pasiūlymai 
jau pateikti, jie turėtų būti atitinkamai 
įgyvendinami;

O dėl minėtųjų teisėkūros pasiūlymų 
Komisija turėtų ypač:
– išnagrinėti galimybę sušvelninti 
nepageidaujamus vertybinių popierių 
skolinimo padarinius;
– ištirti, ar atskaitomybės reikalavimai 
turėtų būti taikomi ir kelių akcininkų 
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bendradarbiavimo susitarimams, ir 
netiesioginiam balsavimo teisių įsigijimui 
sudarant pasirinktinius sandorius;

Or. en

Pakeitimas 58
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Priedas – Konkrečios nuostatos, susijusios su rizikos draudimo fondais

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Europos Parlamentas prašo Komisijos
nustatyti normas, kurios padidintų 
balsavimo politikos skaidrumą rizikos 
draudimo fonduose, remiantis tuo, kad 
Bendrijos normos turėtų būti skiriamos 
tokių fondų valdytojams; tokios normos 
galėtų apimti ir akcininko tapatybės 
nustatymo ES mastu sistemą;

Europos Parlamentas prašo Komisijos:

O dėl minėtųjų teisėkūros pasiūlymų 
Komisija turėtų ypač:
– išnagrinėti galimybę sušvelninti 
nepageidaujamus vertybinių popierių 
skolinimo padarinius;

– išnagrinėti galimybę sušvelninti 
nepageidaujamus vertybinių popierių 
skolinimo padarinius;

– ištirti, ar atskaitomybės reikalavimai 
turėtų būti taikomi ir kelių akcininkų 
bendradarbiavimo susitarimams, ir
netiesioginiam balsavimo teisių įsigijimui 
sudarant pasirinktinius sandorius;

– ištirti, ar atskaitomybės reikalavimai 
turėtų būti taikomi netiesioginiam 
balsavimo teisių įsigijimui sudarant 
pasirinktinius sandorius;

Or. en

Pakeitimas 59
Kurt Joachim Lauk

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Priedas – Konkrečios nuostatos, susijusios su rizikos draudimo fondais – pirma 
pastraipa
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Europos Parlamentas prašo Komisijos 
nustatyti normas, kurios padidintų 
balsavimo politikos skaidrumą rizikos 
draudimo fonduose, remiantis tuo, kad 
Bendrijos normos turėtų būti skiriamos 
tokių fondų valdytojams; tokios normos 
galėtų apimti ir akcininko tapatybės 
nustatymo ES mastu sistemą;

Europos Parlamentas prašo Komisijos 
nustatyti normas, kurios padidintų 
balsavimo politikos skaidrumą rizikos 
draudimo fonduose, remiantis tuo, kad 
Bendrijos normos turėtų būti skiriamos 
tokių fondų valdytojams; tokios normos 
galėtų apimti ir vardinių akcijų turinčio 
akcininko tapatybės nustatymo ES mastu 
sistemą;

Or. en

Pakeitimas 60
Kurt Joachim Lauk

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Priedas – Konkrečios nuostatos, susijusios su rizikos draudimo fondais – antros 
pastraipos 1 įtrauka

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– išnagrinėti galimybę sušvelninti 
nepageidaujamus vertybinių popierių 
skolinimo padarinius;

– išnagrinėti vertybinių popierių skolinimo
rinkos ir balsavimo naudojantis 
pasiskolintų akcijų suteikiama balsavimo 
teise praktiką ir teigiamą vertybinių 
popierių skolinimo poveikį, leidžiantį, 
inter alia, išvengti atsiskaitymų 
vertybiniais popieriais vėlavimo ir 
didinantį šių rinkų veiksmingumą;

Or. en

Pakeitimas 61
Ieke van den Burg

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Priedas – Konkrečios nuostatos, susijusios su privataus kapitalo fondais

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Europos Parlamentas prašo Komisijos 
nustatyti normas, uždrausiančias privataus 
kapitalo fondams „grobstyti“ įmones 
(vadinamasis turto išpardavimas dalimis) ir 

Europos Parlamentas prašo Komisijos 
nustatyti normas, uždrausiančias privataus 
kapitalo fondams „grobstyti“ įmones 
(vadinamasis turto išpardavimas dalimis) ir 
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piktnaudžiauti savo finansine galia taip, 
kad įsigyta įmonė patirtų tik nuostolių ir 
ateityje nebūtų jokio teigiamo poveikio 
įmonei ir jos darbuotojams, kreditoriams ir 
verslo partneriams;

piktnaudžiauti savo finansine galia taip, 
kad įsigyta įmonė patirtų tik nuostolių ir 
ateityje nebūtų jokio teigiamo poveikio 
įmonei ir jos darbuotojams, kreditoriams ir 
verslo partneriams;

Šiuo tikslu Komisija turėtų nustatyti 
likvidaus turto atskyrimo nuo įsigytos 
įmonės ribas; pirmiausia reikėtų 
nutraukti įmonės turtu dengiamu 
papildomu įsiskolinimu finansuojamų 
dividendų mokėjimo praktiką; turėtų būti 
priimtos bendros taisyklės įmonių kapitalo 
palaikymui užtikrinti;
Komisija turėtų priimti ir nuostatas, 
kuriomis būtų numatytas visiškas 
valdytojų atlygio, įskaitant pasirinktinius 
sandorius su vertybiniais popieriais, 
skaidrumas – šį atlygį turi oficialiai 
tvirtinti visuotinis įmonės akcininkų 
susirinkimas;

Or. en

Pakeitimas 62
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Priedas – Konkrečios nuostatos, susijusios su privataus kapitalo fondais

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Europos Parlamentas prašo Komisijos
nustatyti normas, uždrausiančias privataus 
kapitalo fondams „grobstyti“ įmones 
(vadinamasis turto išpardavimas dalimis) ir 
piktnaudžiauti savo finansine galia taip, 
kad įsigyta įmonė patirtų tik nuostolių ir 
ateityje nebūtų jokio teigiamo poveikio 
įmonei ir jos darbuotojams, kreditoriams ir 
verslo partneriams;

Europos Parlamentas prašo privataus 
kapitalo fondų pramonės atstovų nustatyti 
savireguliavimo normas, uždrausiančias 
privataus kapitalo fondams „grobstyti“ 
įmones (vadinamasis turto išpardavimas 
dalimis) ir piktnaudžiauti savo finansine 
galia taip, kad įsigyta įmonė patirtų tik 
nuostolių ir ateityje nebūtų jokio teigiamo 
poveikio įmonei ir jos darbuotojams, 
kreditoriams ir verslo partneriams; tais 
atvejais, kai pasiūlymai jau pateikti, jie 
turėtų būti atitinkamai įgyvendinami;

O dėl minėtojo(-ųjų) teisėkūros 
pasiūlymo(-ų) Komisija turėtų išnagrinėti 
būdus, kaip spręsti problemas, kylančias, 
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kai bankai paskolina milžiniškas pinigų 
sumas privataus kapitalo fondams ir 
kratosi bet kokios atsakomybės visų tikslų, 
kuriais šie paskolinti pinigai naudojami, 
ar skolai grąžinti naudojamų pinigų 
kilmės klausimu.

Or. en

Pakeitimas 63
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Priedas – Konkrečios nuostatos, susijusios su privataus kapitalo fondais

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Europos Parlamentas prašo Komisijos 
nustatyti normas, uždrausiančias 
privataus kapitalo fondams „grobstyti“ 
įmones (vadinamasis turto išpardavimas 
dalimis) ir piktnaudžiauti savo finansine 
galia taip, kad įsigyta įmonė patirtų tik 
nuostolių ir ateityje nebūtų jokio teigiamo 
poveikio įmonei ir jos darbuotojams, 
kreditoriams ir verslo partneriams;

Europos Parlamentas prašo Komisijos 
ištirti, ar valstybės narės įgyvendino 
priemones, kuriomis būtų pasipriešinta 
turto išpardavimui dalimis, įskaitant 
reikiamus įpareigojimus direktoriams, 
kad būtų galima įsitikinti, ar esama 
įrodymų, kad veiksmingiau būtų taikyti 
Bendrijos priemonę;

O dėl minėtojo(-ųjų) teisėkūros 
pasiūlymo(-ų) Komisija turėtų išnagrinėti 
būdus, kaip spręsti problemas, kylančias, 
kai bankai paskolina milžiniškas pinigų 
sumas privataus kapitalo fondams ir 
kratosi bet kokios atsakomybės visų tikslų, 
kuriais šie paskolinti pinigai naudojami, 
ar skolai grąžinti naudojamų pinigų 
kilmės klausimu.

Or. en

Pakeitimas 64
Kurt Joachim Lauk

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Priedas – Konkrečios nuostatos, susijusios su privataus kapitalo fondais – pirma 
pastraipa
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Europos Parlamentas prašo Komisijos 
nustatyti normas, uždrausiančias 
privataus kapitalo fondams „grobstyti“ 
įmones (vadinamasis turto išpardavimas 
dalimis) ir piktnaudžiauti savo finansine 
galia taip, kad įsigyta įmonė patirtų tik 
nuostolių ir ateityje nebūtų jokio teigiamo 
poveikio įmonei ir jos darbuotojams, 
kreditoriams ir verslo partneriams;

Europos Parlamentas prašo Komisijos 
atsižvelgiant į nacionalines teisės 
nuostatas patikrinti, įvertinti ir prireikus 
patobulinti dabartines Bendrijos 
nuostatas, kad būtų užkirstas kelias 
„grobstyti“ įmones taip, kad įsigyta įmonė
ilgainiui galėtų patirti nuostolių ir ateityje 
nebūtų jokio teigiamo poveikio įmonei ir 
jos darbuotojų, kreditorių ir verslo 
partnerių interesams;

Or. de

Pakeitimas 65
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Priedas – Konkrečios nuostatos, susijusios su privataus kapitalo fondais – antra 
pastraipa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

O dėl minėtojo(-ųjų) teisėkūros 
pasiūlymo(-ų) Komisija turėtų išnagrinėti 
būdus, kaip spręsti problemas, kylančias, 
kai bankai paskolina milžiniškas pinigų 
sumas privataus kapitalo fondams ir kratosi 
bet kokios atsakomybės visų tikslų, kuriais 
šie paskolinti pinigai naudojami, ar skolai 
grąžinti naudojamų pinigų kilmės 
klausimu.

O dėl minėtojo(-ųjų) teisėkūros 
pasiūlymo(-ų) Komisija turėtų išnagrinėti 
būdus, kaip spręsti problemas, kylančias, 
kai bankai paskolina milžiniškas pinigų 
sumas privataus kapitalo fondams ir kratosi 
bet kokios atsakomybės visų tikslų, kuriais 
šie paskolinti pinigai naudojami, ar skolai 
grąžinti naudojamų pinigų kilmės 
klausimu; be to, Komisija turėtų ištirti, 
kaip nustatyti viršutinę su vienu išpirkimu 
susijusio bendro kredito ribą siekiant 
išsaugoti įmonės perspektyvumą.

Or. en

Pakeitimas 66
Kurt Joachim Lauk

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Priedas – Konkrečios nuostatos, susijusios su privataus kapitalo fondais – antra 
pastraipa
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

O dėl minėtojo(-ųjų) teisėkūros 
pasiūlymo(-ų) Komisija turėtų išnagrinėti 
būdus, kaip spręsti problemas, kylančias, 
kai bankai paskolina milžiniškas pinigų 
sumas privataus kapitalo fondams ir 
kratosi bet kokios atsakomybės visų tikslų, 
kuriais šie paskolinti pinigai naudojami, ar
skolai grąžinti naudojamų pinigų kilmės 
klausimu.

O dėl minėtojo(-ųjų) teisėkūros 
pasiūlymo(-ų) Komisija turėtų išnagrinėti 
bankų, kaip skolintojų privataus kapitalo 
fondams, vaidmenį nepamiršdama, kad už 
tikslus, kuriais šie paskolinti pinigai 
naudojami, ir skolai grąžinti naudojamų 
pinigų kilmę ir toliau atsako skolininkas.

Or. en

Pakeitimas 67
Ieke van den Burg

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Priedas – Konkrečios nuostatos, susijusios su privataus kapitalo fondais – 2a pastraipa 
(nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Europos Parlamentas prašo Komisiją 
persvarstyti Verslo dalių perdavimo 
direktyvą 77/187/EEB siekiant išplėsti jos 
taikymo sritį, kad ji būtų taikoma ir akcijų 
perdavimui, kaip yra svertinio išpirkimo 
atveju; tai būtų ypač susiję su atskleidimo, 
konsultavimosi ir apsaugos nuostatomis, 
kuriomis ginamos darbuotojų teisės.

Or. en
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