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Grozījums Nr. 1
Sajjad Karim

Rezolūcijas priekšlikums
1.a ievilkums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Padomes 1976. gada 
13. decembra Otro direktīvu par to, kā 
vienādošanas nolūkā koordinēt 
nodrošinājumus, ko saistībā ar akciju 
sabiedrību veidošanu un to kapitāla 
saglabāšanu un mainīšanu dalībvalstis 
prasa no sabiedrībām Līguma 58. panta 
otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu 
sabiedrību dalībnieku un trešo personu 
intereses1,

Or. en

Grozījums Nr. 2
Sajjad Karim

Rezolūcijas priekšlikums
3.a ievilkums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2000. gada 8. jūnija Direktīvu 
2000/31/EK par dažiem informācijas 
sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem 
aspektiem, jo īpaši elektronisko 
tirdzniecību, iekšējā tirgū2 (Direktīva par 
elektronisko tirdzniecību),

Or. en
                                               
1 OV L 26, 31.1.1977., 1. lpp.
2 OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.
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Grozījums Nr. 3
Sajjad Karim

Rezolūcijas priekšlikums
8.a ievilkums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Padomes 2003. gada 
3. jūnija Direktīvu 2003/48/EK par tādu 
ienākumu aplikšanu ar nodokļiem, kas 
gūti kā procentu maksājumi par 
uzkrājumiem1,

Or. en

Grozījums Nr. 4
Sajjad Karim

Rezolūcijas priekšlikums
13.a ievilkums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2005. gada 9. marta Direktīvu 
2005/1/EK, ar ko groza Padomes 
Direktīvas 73/239/EEK, 85/611/EEK, 
91/675/EEK, 92/49/EEK un 93/6/EEK, kā 
arī Direktīvas 94/19/EK, 98/78/EK, 
2000/12/EK, 2001/34/EK, 2002/83/EK un 
2002/87/EK, lai izveidotu finanšu 
pakalpojumu komiteju jaunu 
organizatorisko struktūru2,

Or. en

                                               
1 OV L 157, 26.6.2003., 38. lpp.
2 OV L 79, 24.3.2005., 9. lpp.
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Grozījums Nr. 5
Sajjad Karim

Rezolūcijas priekšlikums
16.a ievilkums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Komisijas 2006. gada 
10. augusta Direktīvu 2006/73/EK, ar ko 
īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2004/39/EK attiecībā uz 
ieguldījumu sabiedrību organizatoriskām 
prasībām un darbības nosacījumiem un 
jēdzienu definīcijām minētās direktīvas 
mērķiem1 (Tirgus un finanšu instrumentu 
direktīvas (MIFID) īstenošanas direktīva),

Or. en

Grozījums Nr. 6
Sajjad Karim

Rezolūcijas priekšlikums
6.b ievilkums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Komisijas direktīvu 
2007/16/EK2, ar ko īsteno Padomes 
Direktīvu 85/611/EEK par normatīvo un 
administratīvo aktu koordināciju attiecībā 
uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU), 
paskaidrojot atsevišķas definīcijas,

Or. en

                                               
1 OV L 241, 2.9.2006., 26. lpp.
2 OV L 79, 20.3.2007., 11. lpp.
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Grozījums Nr. 7
Sajjad Karim

Rezolūcijas priekšlikums
18.a ievilkums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā pētījumu par riska 
ieguldījumu fondiem „Pārredzamība un 
interešu konflikts”, ko pasūtīja 
Ekonomikas un monetāro jautājumu 
komiteja1,

Or. en

Grozījums Nr. 8
Sajjad Karim

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā ir atzīts, ka alternatīvi ieguldījumu 
instrumenti, piemēram, riska ieguldījumu 
fondi un privātā akciju kapitāla fondi, 
aktīvu pārvaldītājiem var piedāvāt jaunas 
diversifikācijas iespējas, augstāku peļņu 
ieguldītājiem un var uzlabot vispārējo 
tirgus likviditāti;

A. tā kā ir atzīts, ka alternatīvi ieguldījumu 
instrumenti, piemēram, riska ieguldījumu 
fondi un privātā akciju kapitāla fondi, 
aktīvu pārvaldītājiem var piedāvāt jaunas 
diversifikācijas iespējas un augstāku peļņu 
ieguldītājiem, sniegt ieguldījumu cenu 
atklāšanas procesā, riska diversifikācijā 
un finansiālajā integrācijā un var uzlabot 
vispārējo tirgus likviditāti;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

                                               
1 IP/A/ECON/IC/2007-24.
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā ir atzīts, ka alternatīvi ieguldījumu 
instrumenti, piemēram, riska ieguldījumu 
fondi un privātā akciju kapitāla fondi, 
aktīvu pārvaldītājiem var piedāvāt jaunas 
diversifikācijas iespējas, augstāku peļņu 
ieguldītājiem un var uzlabot vispārējo 
tirgus likviditāti;

A. tā kā ir atzīts, ka alternatīvi ieguldījumu 
instrumenti, piemēram, riska ieguldījumu 
fondi un privātā akciju kapitāla fondi, 
aktīvu pārvaldītājiem var piedāvāt jaunas 
diversifikācijas iespējas, augstāku peļņu 
ieguldītājiem un var uzlabot vispārējo 
tirgus likviditāti; tā kā ir arī atzīts, ka tie 
lielā mērā izmanto asimetriju, kas piemīt 
informācijai par finanšu tirgiem, un ka 
riska ieguldījumu fondu un privātā akciju 
kapitāla fondu darbības kopā var radīt 
sistēmiskus riskus un ierobežojumus 
reālajai ekonomikai un starptautiskajai 
finanšu stabilitātei;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā ES izvietotajiem riska ieguldījumu 
fondiem un privātā akciju kapitāla fondiem 
nepieciešama vide, kurā tiek atzītas to 
novatoriskās stratēģijas, lai tie varētu 
saglabāt konkurētspēju pasaules tirgū, 
vienlaicīgi mīkstinot iespējamo tirgus 
dinamikas nelabvēlīgo ietekmi;

B. tā kā ES izvietotajiem riska ieguldījumu 
fondiem un privātā akciju kapitāla fondiem 
nepieciešama regulēta vide, kurā tiek 
atzītas to novatoriskās stratēģijas, lai tie 
varētu saglabāt konkurētspēju pasaules 
tirgū, vienlaicīgi mīkstinot iespējamo tirgus 
dinamikas nelabvēlīgo ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Sharon Bowles

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā ES izvietotajiem riska ieguldījumu 
fondiem un privātā akciju kapitāla fondiem 
nepieciešama vide, kurā tiek atzītas to 
novatoriskās stratēģijas, lai tie varētu 
saglabāt konkurētspēju pasaules tirgū, 
vienlaicīgi mīkstinot iespējamo tirgus 
dinamikas nelabvēlīgo ietekmi;

B. tā kā ES izvietotajiem riska ieguldījumu 
fondiem un privātā akciju kapitāla fondiem 
nepieciešama vide, kurā tiek atzītas to 
novatoriskās stratēģijas, lai tie varētu 
saglabāt konkurētspēju pasaules tirgū, 
vienlaicīgi mīkstinot iespējamo tirgus 
dinamikas nelabvēlīgo ietekmi, pauž 
bažas, ka īpašie tiesību akti būtu 
neelastīgi un kavētu jauninājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Rezolūcijas priekšlikums
B.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.a tā kā riska ieguldījumu fondiem un 
privātā akciju kapitāla fondiem, kam 
pārvaldības uzņēmuma domicils ir 
Eiropas Savienībā, ir jāievēro esošie un 
nākotnē pieņemamie Kopienas tiesību 
akti; tā kā struktūrām, kuru galvenais 
birojs nav Eiropas Savienībā, arī ir 
jāievēro šie tiesību akti saistībā ar 
noteiktām darbībām;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā dažās dalībvalstīs riska C. tā kā dažās dalībvalstīs riska 
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ieguldījumu fondi un privātā akciju 
kapitāla fondi ir pakļauti valsts 
regulatīvajam režīmam; tā kā šādi atšķirīgi 
dalībvalstu noteikumi var novest pie 
iekšējā tirgus normatīvas sadrumstalotības, 
kā rezultātā ES varētu tikt kavēta šīs 
uzņēmējdarbības pārrobežu attīstība,

ieguldījumu fondi un privātā akciju 
kapitāla fondi ir pakļauti valsts 
regulatīvajam režīmam; tā kā šādi atšķirīgi 
dalībvalstu noteikumi var novest pie 
iekšējā tirgus normatīvas sadrumstalotības 
un patvaļu, kā rezultātā ES varētu tikt 
kavēta šīs uzņēmējdarbības pārrobežu 
attīstība, kā arī, kas ir vēl svarīgāk, varētu 
notikt tirgus regulējuma samazināšanās, 
pavājinot regulatīvo un pārraudzības 
režīmu, kas ir nepieciešams, lai 
nepieļautu, ka uzņēmumi, darba ņēmēji 
un reālā ekonomika tiek negatīvi 
ietekmēti;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Sharon Bowles

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā dažās dalībvalstīs riska 
ieguldījumu fondi un privātā akciju 
kapitāla fondi ir pakļauti valsts 
regulatīvajam režīmam; tā kā šādi atšķirīgi 
dalībvalstu noteikumi var novest pie 
iekšējā tirgus normatīvas sadrumstalotības, 
kā rezultātā ES varētu tikt kavēta šīs 
uzņēmējdarbības pārrobežu attīstība,

C. tā kā dažās dalībvalstīs riska 
ieguldījumu fondi un privātā akciju 
kapitāla fondi ir pakļauti valsts 
regulatīvajam režīmam un atšķirīgai esošo 
ES direktīvu piemērošanai; tā kā šādi 
atšķirīgi dalībvalstu noteikumi var novest 
pie iekšējā tirgus normatīvas 
sadrumstalotības, kā rezultātā ES varētu 
tikt kavēta šīs uzņēmējdarbības pārrobežu 
attīstība,

Or. en

Grozījums Nr. 15
Sharon Bowles

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā direktīvas šķiet atbilstīgais 
juridisks instruments, lai risinātu ar riska 
ieguldījumu fondiem un privātā akciju 
kapitāla fondiem saistītos dažādos 
jautājumus;

D. tā kā direktīvas jau ir izmantotas kā 
juridiski instrumenti, lai risinātu 
jautājumus, kas saistīti ar pārredzamību, 
pārskatu sniegšanu un tirgus 
manipulēšanu, un ir kolektīvi jāpārskata 
attiecībā uz to ietekmi uz riska ieguldījumu 
fondiem un privātā akciju kapitāla 
fondiem;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā direktīvas šķiet atbilstīgais 
juridisks instruments, lai risinātu ar riska 
ieguldījumu fondiem un privātā akciju 
kapitāla fondiem saistītos dažādos 
jautājumus;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 17
Kurt Joachim Lauk

Rezolūcijas projekts
D apsvērums

Rezolūcijas projekts Grozījums

D. tā kā direktīvas šķiet atbilstīgais 
juridisks instruments, lai risinātu ar riska 
ieguldījumu fondiem un privātā akciju 
kapitāla fondiem saistītos dažādos
jautājumus;

D. tā kā pirms iespējamās direktīvas par 
riska ieguldījumu fondu un privātā akciju 
kapitāla fondu pārredzamību saistībā ar 
labāku tiesisko regulējumu vajadzētu 
analizēt un novērtēt dalībvalstīs jau spēkā 
esošos tiesību aktus par riska ieguldījumu 
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fondiem un privātā akciju kapitāla 
fondiem, un tam, iespējams, vajadzētu būt 
saskaņošanas sākumpunktam;

Or. de

Grozījums Nr. 18
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
D.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D.a tā kā riska ieguldījumu fondi un 
privātā akciju kapitāla fondi varētu 
iesniegt konkrētus priekšlikumus par 
pārredzamības jautājumiem un 
gadījumos, kad šādas iniciatīvas jau 
pastāv, tās būtu atbilstoši jāīsteno; tā kā 
normatīvie pasākumi par atbilstošo 
instrumentu jāuzskata tikai tad, ja tas 
neizdodas;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Kurt Joachim Lauk

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā par vienu no galvenajām 
problēmām tiek uzskatīta pārredzamības 
nodrošināšana; tā kā pārredzamībai ir 
vairāki aspekti, piemēram, riska 
ieguldījumu fondu pārredzamība attiecībā 
uz uzņēmumiem, kuru akcijas tie 
iegādājas vai kuras tiem jau pieder, kā arī 
attiecībā uz primārajiem mākleriem, 
institucionālajiem ieguldītājiem, piemēram, 
pensiju fondiem vai bankām, privātiem 

E. tā kā par vienu no galvenajām 
problēmām tiek uzskatīta pārredzamības 
nodrošināšana; tā kā pārredzamībai ir 
vairāki aspekti, piemēram, riska 
ieguldījumu fondu pārredzamība attiecībā 
uz saviem primārajiem mākleriem, 
institucionālajiem ieguldītājiem, piemēram, 
pensiju fondiem vai bankām, privātiem 
ieguldītājiem un līgumsabiedrībām; tā kā 
sūdzība, ko izvirzījušas dažas puses, ka 
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ieguldītājiem, līgumsabiedrībām, 
regulatoriem un institūcijām; tā kā 
visnepārskatāmākās ir riska ieguldījumu 
fonda attiecības ar tiem uzņēmumiem, 
kuru akcijas tas iegādājas, vai arī tās jau ir 
šī fonda īpašumā;

trūkst pārskatāmības riska ieguldījumu 
fonda attiecībās ar tiem uzņēmumiem, 
kuru akcijas tas iegādājas vai kuras ir tā 
īpašumā, nav pamatota;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā par vienu no galvenajām 
problēmām tiek uzskatīta pārredzamības 
nodrošināšana; tā kā pārredzamībai ir 
vairāki aspekti, piemēram, riska 
ieguldījumu fondu pārredzamība attiecībā 
uz uzņēmumiem, kuru akcijas tie iegādājas 
vai kuras tiem jau pieder, kā arī attiecībā uz 
primārajiem mākleriem, institucionālajiem 
ieguldītājiem, piemēram, pensiju fondiem 
vai bankām, privātiem ieguldītājiem, 
līgumsabiedrībām, regulatoriem un 
institūcijām; tā kā visnepārskatāmākās ir 
riska ieguldījumu fonda attiecības ar tiem 
uzņēmumiem, kuru akcijas tas iegādājas,
vai arī tās jau ir šī fonda īpašumā;

E. tā kā pašreizējā finansiālā krīze ir 
izcēlusi pārredzamības trūkumu un ir 
atzīta nepieciešamība to pastiprināt 
dažādos līmeņos; tā kā pārredzamībai ir 
vairāki aspekti, piemēram, riska 
ieguldījumu fondu un privātā akciju 
kapitāla fondu pārredzamība attiecībā uz 
uzņēmumiem, kuru akcijas tie iegādājas 
vai kuras tiem jau pieder, kā arī attiecībā uz 
primārajiem mākleriem, institucionālajiem 
ieguldītājiem, piemēram, pensiju fondiem 
vai bankām, privātiem ieguldītājiem, 
līgumsabiedrībām, regulatoriem un 
institūcijām; tā kā visnepārskatāmākās ir 
riska ieguldījumu fondu vai privātā akciju 
kapitāla fondu attiecības ar tiem 
uzņēmumiem, kuru akcijas tie iegādājas 
vai kuras jau ir šo fondu īpašumā;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Sharon Bowles

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā par vienu no galvenajām 
problēmām tiek uzskatīta pārredzamības 
nodrošināšana; tā kā pārredzamībai ir 
vairāki aspekti, piemēram, riska 
ieguldījumu fondu pārredzamība attiecībā 
uz uzņēmumiem, kuru akcijas tie 
iegādājas vai kuras tiem jau pieder, kā arī 
attiecībā uz primārajiem mākleriem, 
institucionālajiem ieguldītājiem, piemēram, 
pensiju fondiem vai bankām, privātiem 
ieguldītājiem, līgumsabiedrībām, 
regulatoriem un institūcijām; tā kā 
visnepārskatāmākās ir riska ieguldījumu 
fonda attiecības ar tiem uzņēmumiem, 
kuru akcijas tas iegādājas, vai arī tās jau ir 
šī fonda īpašumā;

E. tā kā par vienu no galvenajām 
problēmām tiek uzskatīta pārredzamības 
analīze un tas, kur to var palielināt; tā kā 
pārredzamībai ir vairāki aspekti, piemēram, 
riska ieguldījumu fondu pārredzamība 
attiecībā uz primārajiem mākleriem, 
institucionālajiem ieguldītājiem, piemēram, 
pensiju fondiem vai bankām, 
līgumsabiedrībām, regulatoriem un 
institūcijām; tā kā dažas puses ir 
izvirzījušas sūdzību par pārredzamības 
trūkumu starp riska ieguldījumu fondu un 
uzņēmumiem, kuru akcijas tas iegādājas, 
vai arī tās jau ir šī fonda īpašumā;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Piia-Noora Kauppi

Rezolūcijas priekšlikums
E.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E.a tā kā Pārredzamības direktīvas 
nesistemātiskā īstenošana ir izraisījusi 
nekonsekventu pārredzamības līmeni visā 
Eiropas Savienībā un augstas izmaksas 
ieguldītājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Rezolūcijas priekšlikums
E.a apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E.a tā kā pārredzamība ir būtisks 
nosacījums ieguldītāju uzticībai un 
sarežģītu finanšu produktu izpratnei un 
tādējādi veicina finanšu tirgu optimālu 
darbību un stabilitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Sharon Bowles

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā galvenais iemesls pašreizējai 
krīzei paaugstināta riska hipotekāro 
aizdevumu tirgū ir nevis investoru 
darbību reglamentējošu noteikumu 
trūkums, bet gan vērtēšanas aģentūru 
nesekmīga darbība; tā kā uz vērtēšanas 
aģentūrām principā ir jāattiecina tie paši 
atbilstības noteikumi, ko attiecina uz 
revidentiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 25
Sharon Bowles

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā galvenais iemesls pašreizējai krīzei 
paaugstināta riska hipotekāro aizdevumu 
tirgū ir nevis investoru darbību 
reglamentējošu noteikumu trūkums, bet 
gan vērtēšanas aģentūru nesekmīga 

F. tā kā galvenais iemesls pašreizējai krīzei 
paaugstināta riska hipotekāro aizdevumu 
tirgū nav investoru darbību reglamentējošu 
noteikumu trūkums un to nevar saistīt arī 
ar vienu atsevišķu nozari: starp 
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darbība; tā kā uz vērtēšanas aģentūrām 
principā ir jāattiecina tie paši atbilstības 
noteikumi, ko attiecina uz revidentiem;

dažādajiem trūkumiem tika novērots, ka 
nodrošinājuma un vērtēšanas aģentūru 
process saistībā ar kompleksiem 
strukturētiem produktiem noveda pie 
pārmērīgām cenām šiem produktiem, 
salīdzinot ar pamatā esošajiem aktīviem;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā galvenais iemesls pašreizējai 
krīzei paaugstināta riska hipotekāro 
aizdevumu tirgū ir nevis investoru 
darbību reglamentējošu noteikumu 
trūkums, bet gan vērtēšanas aģentūru 
nesekmīga darbība; tā kā uz vērtēšanas 
aģentūrām principā ir jāattiecina tie paši 
atbilstības noteikumi, ko attiecina uz 
revidentiem;

F. tā kā iemesli pašreizējam finanšu tirgus 
satricinājumam ir dažādi un ietver:

– nevērīgu aizdošanas praksi ASV 
mājokļu tirgū,
– kompleksu strukturētu produktu 
straujus jauninājumus,
– no izcelsmes līdz izplatīšanai modeli un 
garo starpniecības ķēdi,
– ieguldītāju alkatību gūt arvien lielāku 
peļņu un tuvredzīgo stimulēšanas 
struktūru attiecībā uz atlīdzību, kā arī
– kredītu vērtēšanas aģentūru interešu 
konfliktu un vērtējumu nozīmes 
pārprašanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 27
Sajjad Karim

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā galvenais iemesls pašreizējai 
krīzei paaugstināta riska hipotekāro 
aizdevumu tirgū ir nevis investoru 
darbību reglamentējošu noteikumu 
trūkums, bet gan vērtēšanas aģentūru 
nesekmīga darbība; tā kā uz vērtēšanas 
aģentūrām principā ir jāattiecina tie paši 
atbilstības noteikumi, ko attiecina uz 
revidentiem;

F. tā kā pastāv starptautiska vienprātība, 
ko paudusi Komisija, dalībvalstis, Eiropas 
Centrālā Banka, Finansiālās stabilitātes 
forums, Starptautiskā Vērtspapīru 
komisiju organizācija un citas struktūras, 
ka ir nepieciešams laiks, lai izprastu visus 
cēloņus un sekas krīzei paaugstināta riska 
hipotekāro aizdevumu tirgū; tā kā ne riska 
ieguldījumu fondi, ne privātā akciju 
kapitāla fondi netiek uzskatīti par 
pašreizējā finanšu satricinājuma cēloni;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā galvenais iemesls pašreizējai krīzei 
paaugstināta riska hipotekāro aizdevumu 
tirgū ir nevis investoru darbību
reglamentējošu noteikumu trūkums, bet 
gan vērtēšanas aģentūru nesekmīga 
darbība; tā kā uz vērtēšanas aģentūrām 
principā ir jāattiecina tie paši atbilstības 
noteikumi, ko attiecina uz revidentiem;

F. tā kā galvenais iemesls pašreizējai krīzei 
paaugstināta riska hipotekāro aizdevumu 
tirgū ir saistīts ar tādiem dažādiem 
aspektiem kā reglamentējošu noteikumu 
trūkums Amerikas investīciju banku 
darbībai, no izcelsmes līdz izplatīšanai 
modeļa pārmērīga izmantošana un 
nodrošinājumu process, pienācīgas 
rūpības procesa neievērošana, riska 
neatbilstoša novērtēšana, kā arī vērtēšanas 
aģentūru nesekmīga darbība; tā kā uz 
vērtēšanas aģentūrām principā ir jāattiecina 
tie paši atbilstības noteikumi, ko attiecina 
uz revidentiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 29
Kurt Joachim Lauk

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā galvenais iemesls pašreizējai 
krīzei paaugstināta riska hipotekāro 
aizdevumu tirgū ir nevis investoru 
darbību reglamentējošu noteikumu 
trūkums, bet gan vērtēšanas aģentūru 
nesekmīga darbība; tā kā uz vērtēšanas 
aģentūrām principā ir jāattiecina tie paši 
atbilstības noteikumi, ko attiecina uz 
revidentiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 30
Sharon Bowles

Rezolūcijas priekšlikums
G apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā Kopienas tiesību akti paredz tādus 
mehānismus kā komitoloģija vai Lamfalisī 
procedūras, kas ļauj ar īstenošanas 
pasākumu palīdzību elastīgi reaģēt uz 
uzņēmējdarbības vides izmaiņām; tā kā 
stāvoklis uzlabosies līdz ar jaunajā Līgumā 
paredzēto deleģēto tiesības aktu 
instrumenta ieviešanu;

G. tā kā Kopienas tiesību akti paredz tādus 
mehānismus kā komitoloģija vai Lamfalisī 
procedūras, kas ļauj ar īstenošanas 
pasākumu palīdzību elastīgi reaģēt uz 
uzņēmējdarbības vides izmaiņām; tā kā 
stāvoklis uzlabosies līdz ar jaunajā Līgumā 
paredzēto deleģēto tiesības aktu 
instrumenta ieviešanu; tā kā tomēr nebūtu 
pareizi neņemt vērā kaitējumu un 
juridisko neskaidrību, ko radītu 
pārsteidzīgu un nepārbaudītu tiesību aktu 
pieņemšana tikai tāpēc, ka nākotnē būtu 
vieglāk veikt labojumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 31
Sharon Bowles

Rezolūcijas priekšlikums
H apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā daudzi dažādi uzņēmumi ir paši 
izveidojuši savus paraugprakses kodeksus, 
kas varētu kalpot par paraugu ES 
likumdevējiem; tā kā mudinot 
uzņēmējsabiedrības un uzņēmumu 
asociācijas ievērot ES tiesību aktus, tās ir 
jāmudina arī veidot pašām savus 
paraugprakses kodeksus,

H. tā kā tādas organizācijas kā 
Starptautiskā Vērtspapīru komisiju 
organizācija, Starptautiskais Monetārais 
fonds, Ekonomiskās sadarbības un 
attīstības organizācija un nozaru 
struktūras, tostarp riska ieguldījumu 
fondu un privātā akciju kapitāla fondu 
organizācijas, jau ir noteikušas principus 
un paraugprakses kodeksus, kas ir 
jāpārbauda un jāuzrauga; tā kā mudinot 
uzņēmējsabiedrības un uzņēmumu 
asociācijas ievērot ES tiesību aktus, tās ir 
jāmudina arī šos kodeksus parakstīt 
saskaņā ar ievērošanas vai izskaidrošanas 
principu un informācijai par šādu 
ievērošanu vai izskaidrošanu jābūt 
publiski pieejamai;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Sajjad Karim

Rezolūcijas priekšlikums
H apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā daudzi dažādi uzņēmumi ir paši 
izveidojuši savus paraugprakses kodeksus, 
kas varētu kalpot par paraugu ES 
likumdevējiem; tā kā mudinot 
uzņēmējsabiedrības un uzņēmumu 
asociācijas ievērot ES tiesību aktus, tās ir 
jāmudina arī veidot pašām savus 
paraugprakses kodeksus,

H. tā kā daudzi dažādi uzņēmumi ir paši 
izveidojuši savus paraugprakses kodeksus, 
kas papildina oficiālos ES tiesību aktus 
jomās, kuras ir sarežģītas vai kuras nav 
vēlams regulēt oficiālā veidā; tā kā 
mudinot uzņēmējsabiedrības un uzņēmumu 
asociācijas ievērot ES tiesību aktus, tās ir 
jāmudina arī veidot pašām savus 
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paraugprakses kodeksus,

Or. en

Grozījums Nr. 33
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Rezolūcijas priekšlikums
H apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā daudzi dažādi uzņēmumi ir paši 
izveidojuši savus paraugprakses kodeksus, 
kas varētu kalpot par paraugu ES 
likumdevējiem; tā kā mudinot 
uzņēmējsabiedrības un uzņēmumu 
asociācijas ievērot ES tiesību aktus, tās ir 
jāmudina arī veidot pašām savus 
paraugprakses kodeksus,

H. tā kā daudzi dažādi uzņēmumi ir paši 
izveidojuši savus paraugprakses kodeksus, 
kas varētu kalpot par paraugu ES 
likumdevējiem; tā kā mudinot 
uzņēmējsabiedrības un uzņēmumu 
asociācijas ievērot ES tiesību aktus, tās ir 
jāmudina arī veidot pašām savus 
paraugprakses kodeksus; tā kā šie kodeksi 
ir jāpapildina ar „ievēro vai izskaidro” 
principu un ir pārredzamā veidā pienācīgi 
jāizvērtē;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Kurt Joachim Lauk

Rezolūcijas priekšlikums
H apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā daudzi dažādi uzņēmumi ir paši 
izveidojuši savus paraugprakses kodeksus, 
kas varētu kalpot par paraugu ES 
likumdevējiem; tā kā mudinot 
uzņēmējsabiedrības un uzņēmumu 
asociācijas ievērot ES tiesību aktus, tās ir 
jāmudina arī veidot pašām savus 
paraugprakses kodeksus,

H. tā kā riska ieguldījumu fondi un 
privātā akciju kapitāla fondi ir paši 
izveidojuši savus paraugprakses kodeksus, 
kam jādod iespēja pierādīt to vērtību;

Or. en
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Grozījums Nr. 35
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Rezolūcijas priekšlikums
I apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā izstrādājumiem veltīti tiesību akti 
šķiet nav vajadzīgi,

I. tā kā konkrētiem produktiem veltīti 
tiesību akti šķiet nav atbilstošs regulējuma 
veids šim novatoriskajam sektoram;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Kurt Joachim Lauk

Rezolūcijas projekts
I apsvērums

Rezolūcijas projekts Grozījums

I. tā kā izstrādājumiem veltīti tiesību akti 
šķiet nav vajadzīgi;

I. tā kā izstrādājumiem veltīti tiesību akti, 
liekas, nav vajadzīgi;

Or. de

Grozījums Nr. 37
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Rezolūcijas priekšlikums
I.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I.a tā kā vērtspapīru aizdevumi 
balsošanas vajadzībām, pamatojoties uz 
aizdotajām akcijām, ir slikta prakse un 
priekšroka dodama akcionāriem ar 
ilgtermiņa perspektīvu, nevis tiem, kam ir 
īstermiņa mērķi;



AM\720518LV.doc 21/43 PE405.821v01-00

                             Ārējais tulkojums LV

Or. en

Grozījums Nr. 38Sharon Bowles

Rezolūcijas priekšlikums
I.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I.a tā kā, lai panāktu labāku regulējumu, 
tiesību akti ir jāizmanto tikai tad, kad ir 
pierādījumi par to, ka tirgus nedarbojas, 
un tie nedrīkst būt diskriminējoši attiecībā 
uz līdzīgām ieguldījumu darbībām;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Rezolūcijas priekšlikums
I.b apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I.b tā kā pašreizējai korporatīvās 
pārvaldības struktūrai trūkst līdzsvara 
tādā ziņā kā īpašumtiesības, kontrole, 
pārredzamība, pārraudzība, 
pārskatatbildība un informācija; tā kā 
riska ieguldījumu fondi un privātā akciju 
kapitāla fondi var negatīvi ietekmēt 
uzņēmumu pārvaldības darbību 
pārredzamību;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. prasa Komisijai saskaņā ar EK līguma svītrots
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44. pantu, 47. panta 2. punktu vai 
95. pantu atkarībā konkrētā jautājuma 
iesniegt likumdošanas priekšlikumu vai 
priekšlikumus par riska ieguldījumu 
fondu un privātā akciju kapitāla fondu 
pārredzamību; aicina minēto(-s) 
priekšlikumu(-s) izstrādāt, ņemot vērā 
iestāžu savstarpējo apspriešanos un 
turpmāk sniegtos detalizētos ieteikumus;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Sharon Bowles

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. prasa Komisijai saskaņā ar EK līguma 
44. pantu, 47. panta 2. punktu vai 
95. pantu atkarībā konkrētā jautājuma 
iesniegt likumdošanas priekšlikumu vai 
priekšlikumus par riska ieguldījumu fondu
un privātā akciju kapitāla fondu
pārredzamību; aicina minēto(-s) 
priekšlikumu(-s) izstrādāt, ņemot vērā 
iestāžu savstarpējo apspriešanos un 
turpmāk sniegtos detalizētos ieteikumus;

1. prasa Komisijai, pārskatot Direktīvu 
2004/109/EK par pārredzamības prasību 
saskaņošanu, iesniegt Parlamentam
novērtējumu par direktīvas darbību 
attiecībā uz riska ieguldījumu fondiem un 
privātā akciju kapitāla ieguldītājiem, 
tostarp atbilstošus salīdzinājumus ar tās 
piemērošanu citiem ieguldītājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Kurt Joachim Lauk

Rezolūcijas projekts
1. punkts

Rezolūcijas projekts Grozījums

1. prasa Komisijai saskaņā ar EK līguma 
44. pantu, 47. panta 2. punktu vai 
95. pantu atkarībā konkrētā jautājuma

1. prasa Komisijai vispirms nodrošināt 
dalībvalstīs spēkā esošo tiesību aktu 
ievērošanu, lai pēc tam, iespējams, 
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iesniegt likumdošanas priekšlikumu vai 
priekšlikumus par riska ieguldījumu fondu
un privātā akciju kapitāla fondu 
pārredzamību; aicina minēto(-s)
priekšlikumu(-s) izstrādāt, ņemot vērā
iestāžu savstarpējo apspriešanos un 
turpmāk sniegtos detalizētos ieteikumus;

iesniegtu Parlamentam likumdošanas 
priekšlikumu par spēkā esošo tiesību aktu 
saskaņošanu attiecībā uz riska 
ieguldījumu fondiem un privātā akciju 
kapitāla ieguldījumiem; aicina minētajā 
priekšlikumā ņemt vērā iestāžu savstarpējo 
apspriešanos un pielikumā minētos
detalizētos ieteikumus;

Or. de

Grozījums Nr. 43
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a aicina riska ieguldījumu fondu un 
privātā akciju kapitāla fondu nozares 
risināt pārredzamības jautājumus ar 
konkrētiem priekšlikumiem un gadījumos, 
kad tādi jau pastāv, tos atbilstoši īstenot, 
un regulāri informēt Parlamentu un 
Komisiju par progresu, ko tās panākušas 
attiecībā uz šīm iniciatīvām; uzskata, ka 
tad, ja šīs nozares tuvākajā laikā 
nepanāks reālu progresu, pareizais veids, 
kādā risināt pārredzamības problēmas, 
varētu būt normatīvs priekšlikums par 
riska ieguldījumu fondu un privātā akciju 
kapitāla fondu pārredzamību;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Piia-Noora Kauppi

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a vērš uzmanību uz nepieciešamību 
pārvarēt šķēršļus alternatīvu ieguldījumu 
pārrobežu izplatīšanai, ieviešot Eiropas 
privātās izvietošanas režīmu 
institucionālajiem ieguldītājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Sharon Bowles

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a ierosina izveidot Eiropas Savienībai 
vienotu tīmekļa vietni rīcības kodeksiem 
un to starptautiski veicināt; ierosina šajā 
tīmekļa vietnē iekļaut to tirgus dalībnieku 
reģistru, kuri ievēro rīcības kodeksus, 
nodot atklātībai tos, kuri neievēro, un 
izskaidrot neievērošanu; norāda, ka arī 
neievērošanas iemesli var būt mācīšanās 
līdzeklis;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
1.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.b mudina Komisiju izveidot Eiropas 
privātās izvietošanas režīmu, lai izskaustu 
šķēršļus alternatīvu ieguldījumu 
pārrobežu izplatīšanai;
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Or. en

Grozījums Nr. 47
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
Pielikums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Rezolūcijas priekšlikuma pielikums

Detalizēti ieteikumi par pieprasīto 
priekšlikumu saturu

svītrots

Eiropas Parlaments lūdz Komisijai 
ierosināt direktīvu vai direktīvas, kas 
garantētu kopīgus pārredzamības 
standartu un būtu veltītas turpmāk 
minētajiem jautājumiem, kas saistās ar 
riska ieguldījumu fondiem un privātā 
akciju kapitāla fondiem, pamatojoties uz 
to, ka šai(-īm) direktīvai(-ām) vajadzības 
gadījumā jānodrošina dalībvalstīm 
pietiekamu elastību, lai esošajā 
uzņēmējdarbības tiesību sistēmā 
transponētu ES noteikumus.
Par riska ieguldījumu fondiem un privātā 
akciju kapitāla fondiem
Eiropas Parlaments lūdz Komisijai, 
pārskatot pastāvošo acquis 
communautaire, kas ietekmē dažādus 
investoru un darījumu partneru veidus, 
iesniegt atbilstīgus likumdošanas 
priekšlikumus un pieņemt vai izstrādāt 
noteikumus, kas paredzētu atbilstīgās un 
būtiskas informācijas un skaidru 
izziņošanu un savlaicīgu paziņošanu, lai 
veicinātu kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu 
un pārredzamu saziņu starp ieguldītājiem
un uzņēmumu vadību;
Saskaņā ar jaunajiem tiesību aktiem 
akcionāriem iegūstot vai atsavinot 
emitenta akcijas, kurām ir balsstiesības, 
jāpaziņo emitentam to, kāds ir akcionāra 
balsstiesību īpatsvars akciju iegūšanas vai 
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atsavināšanas rezultātā, kad šis īpatsvars 
sasniedz, pārsniedz vai kļūst mazāks par 
3 %, nevis par 5 %, kā tas minēts 
Direktīvā 2004/109/EK; tai ari jānosaka, 
ka riska ieguldījumu fondiem un privātā 
akciju kapitāla fondiem ir jāziņo un 
jāpaskaidro —attiecībā uz uzņēmumiem, 
kuru akcijas tie iegādājas vai kuras tiem 
jau pieder, kā arī attiecībā uz privātajiem 
un institucionālajiem ieguldītājiem, 
galvenajiem mākleriem, un 
apsaimniekotājiem —  savu ieguldījumu 
politiku un ar to saistītos riskus;
Šiem dokumentiem par pamatu jāņem 
esošās ES tiesību aktu pārbaude, ko veica, 
lai noskaidrotu cik lielā mērā esošos 
pārredzamības noteikumus var izmantot 
attiecībā uz ar īpašo stāvokli, kādā atrodas 
riska ieguldījumu fondi un privātā akciju 
kapitāla fondi;
Ņemot vērā iepriekš minētos 
likumdošanas priekšlikumus, Komisijai jo 
īpaši nepieciešams:
– izpētīt iespēju uz alternatīviem 
ieguldījumu veidiem attiecināt līguma 
noteikumus kas paredz nepārprotamu 
riska ierobežošanu saistībā ar 
pasākumiem, ko veic tajos gadījumos, ja 
ir pārkāpta noteiktā robežvērtība, 
atbilstīgai nodošanai atklātībai, skaidram 
darbības pārtraukšanas periodu 
aprakstam un nepārprotamiem 
noteikumiem, kas regulē līguma atcelšanu 
un izbeigšanu;
– izpētīt nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanu saistībā ar riska ieguldījumu 
fondiem un privātā akciju kapitāla 
fondiem;
Konkrēti par riska ieguldījumu fondiem
Eiropas Parlaments prasa Komisijai 
izstrādāt noteikumus, kas palielinātu 
balsošanas politikas pārredzamību riska 
ieguldījumu fondos, pamatojoties uz to, ka 
Komisijas noteikumu adresāts būs šādu 
fondu pārvaldītāji; šādos noteikumos ir 
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jāiekļauj arī ES mēroga sistēma 
akcionāru noteikšanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto(-s) 
likumdošanas priekšlikumu(-s), Komisijai 
jo īpaši:
– izpētīt iespēju kā mazināt vērtspapīru 
aizdevumu nevēlamo iedarbību;
– izpētīt, vai noteikumus par ziņošanu 
būtu jāattiecina arī uz sadarbības 
nolīgumiem, kas noslēgti starp vairākiem 
akcionāriem, un uz netiešu balsstiesību 
iegūšanu ar papildu pasākumu palīdzību.
Konkrēti par privātā akciju kapitāla 
fondiem
Eiropas Parlaments prasa Komisijai 
izstrādāt noteikumus, kas liegtu privātā 
akciju kapitāla fondiem „aplaupīt” 
uzņēmumus (tā saucamo „izpārdošanu pa 
daļām”) un tādējādi izmantot savu 
finanšu varu par sliktu iegādātajiem 
uzņēmumiem, nedodot nekādu labumu ne 
šī uzņēmuma nākotnei, ne tā darbinieku, 
kreditoru un partneru situācijai.
Ņemot vērā iepriekš minētos 
likumdošanas priekšlikumus, Komisijai 
jāizpēta veidi, kā risināt sarežģījumus, kas 
radušies gadījumos, kad bankas aizdod 
lielas naudas summas privātā akciju 
kapitāla fondiem un tad atsakās 
uzņemties par to, kā šīs summas ir 
izmantotas vai arī par to, no kurienes nāk 
nauda šī aizdevuma atmaksāšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Sharon Bowles

Rezolūcijas priekšlikums
Pielikums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Rezolūcijas priekšlikuma pielikums

Detalizēti ieteikumi par pieprasīto 
priekšlikumu saturu

svītrots

Eiropas Parlaments lūdz Komisijai 
ierosināt direktīvu vai direktīvas, kas 
garantētu kopīgus pārredzamības 
standartu un būtu veltītas turpmāk 
minētajiem jautājumiem, kas saistās ar 
riska ieguldījumu fondiem un privātā 
akciju kapitāla fondiem, pamatojoties uz 
to, ka šai(-īm) direktīvai(-ām) vajadzības 
gadījumā jānodrošina dalībvalstīm 
pietiekamu elastību, lai esošajā 
uzņēmējdarbības tiesību sistēmā 
transponētu ES noteikumus.
Par riska ieguldījumu fondiem un privātā 
akciju kapitāla fondiem
Eiropas Parlaments lūdz Komisijai, 
pārskatot pastāvošo acquis 
communautaire, kas ietekmē dažādus 
investoru un darījumu partneru veidus, 
iesniegt atbilstīgus likumdošanas 
priekšlikumus un pieņemt vai izstrādāt 
noteikumus, kas paredzētu atbilstīgās un 
būtiskas informācijas un skaidru 
izziņošanu un savlaicīgu paziņošanu, lai 
veicinātu kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu 
un pārredzamu saziņu starp ieguldītājiem 
un uzņēmumu vadību;
Saskaņā ar jaunajiem tiesību aktiem 
akcionāriem iegūstot vai atsavinot 
emitenta akcijas, kurām ir balsstiesības, 
jāpaziņo emitentam to, kāds ir akcionāra 
balsstiesību īpatsvars akciju iegūšanas vai 
atsavināšanas rezultātā, kad šis īpatsvars 
sasniedz, pārsniedz vai kļūst mazāks par 
3 %, nevis par 5 %, kā tas minēts 
Direktīvā 2004/109/EK; tai ari jānosaka, 
ka riska ieguldījumu fondiem un privātā 
akciju kapitāla fondiem ir jāziņo un 
jāpaskaidro —attiecībā uz uzņēmumiem, 
kuru akcijas tie iegādājas vai kuras tiem 
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jau pieder, kā arī attiecībā uz privātajiem 
un institucionālajiem ieguldītājiem, 
galvenajiem mākleriem, un 
apsaimniekotājiem —  savu ieguldījumu 
politiku un ar to saistītos riskus;
Šiem dokumentiem par pamatu jāņem 
esošās ES tiesību aktu pārbaude, ko veica, 
lai noskaidrotu cik lielā mērā esošos 
pārredzamības noteikumus var izmantot 
attiecībā uz ar īpašo stāvokli, kādā atrodas 
riska ieguldījumu fondi un privātā akciju 
kapitāla fondi;
Ņemot vērā iepriekš minētos 
likumdošanas priekšlikumus, Komisijai jo 
īpaši nepieciešams:
– izpētīt iespēju uz alternatīviem 
ieguldījumu veidiem attiecināt līguma 
noteikumus kas paredz nepārprotamu 
riska ierobežošanu saistībā ar 
pasākumiem, ko veic tajos gadījumos, ja 
ir pārkāpta noteiktā robežvērtība, 
atbilstīgai nodošanai atklātībai, skaidram 
darbības pārtraukšanas periodu 
aprakstam un nepārprotamiem 
noteikumiem, kas regulē līguma atcelšanu 
un izbeigšanu;
– izpētīt nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanu saistībā ar riska ieguldījumu 
fondiem un privātā akciju kapitāla 
fondiem;
Konkrēti par riska ieguldījumu fondiem
Eiropas Parlaments prasa Komisijai 
izstrādāt noteikumus, kas palielinātu 
balsošanas politikas pārredzamību riska 
ieguldījumu fondos, pamatojoties uz to, ka 
Komisijas noteikumu adresāts būs šādu 
fondu pārvaldītāji; šādos noteikumos ir 
jāiekļauj arī ES mēroga sistēma 
akcionāru noteikšanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto(-s) 
likumdošanas priekšlikumu(-s), Komisijai 
jo īpaši:
– izpētīt iespēju kā mazināt vērtspapīru 
aizdevumu nevēlamo iedarbību;
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– izpētīt, vai noteikumus par ziņošanu 
būtu jāattiecina arī uz sadarbības 
nolīgumiem, kas noslēgti starp vairākiem 
akcionāriem, un uz netiešu balsstiesību 
iegūšanu ar papildu pasākumu palīdzību.
Konkrēti par privātā akciju kapitāla 
fondiem
Eiropas Parlaments prasa Komisijai 
izstrādāt noteikumus, kas liegtu privātā 
akciju kapitāla fondiem „aplaupīt” 
uzņēmumus (tā saucamo „izpārdošanu pa 
daļām”) un tādējādi izmantot savu 
finanšu varu par sliktu iegādātajiem 
uzņēmumiem, nedodot nekādu labumu ne 
šī uzņēmuma nākotnei, ne tā darbinieku, 
kreditoru un partneru situācijai.
Ņemot vērā iepriekš minētos 
likumdošanas priekšlikumus, Komisijai 
jāizpēta veidi, kā risināt sarežģījumus, kas 
radušies gadījumos, kad bankas aizdod 
lielas naudas summas privātā akciju 
kapitāla fondiem un tad atsakās 
uzņemties par to, kā šīs summas ir 
izmantotas vai arī par to, no kurienes nāk 
nauda šī aizdevuma atmaksāšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
Pielikums – ievaddaļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Eiropas Parlaments lūdz Komisijai 
ierosināt direktīvu vai direktīvas, kas 
garantētu kopīgus pārredzamības standartu 
un būtu veltītas turpmāk minētajiem 
jautājumiem, kas saistās ar riska 
ieguldījumu fondiem un privātā akciju 
kapitāla fondiem, pamatojoties uz to, ka 
šai(-īm) direktīvai(-ām) vajadzības 
gadījumā jānodrošina dalībvalstīm 

Eiropas Parlaments lūdz riska ieguldījumu 
fondu un privātā akciju kapitāla fondu 
nozarēm iesniegt konkrētus 
priekšlikumus, kas garantētu kopīgus 
pārredzamības standartu, un gadījumos, 
kad šādi priekšlikumi jau pastāv, tos 
atbilstoši īstenot.
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pietiekamu elastību, lai esošajā 
uzņēmējdarbības tiesību sistēmā 
transponētu ES noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Sharon Bowles

Rezolūcijas priekšlikums
Pielikums – ievaddaļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Eiropas Parlaments lūdz Komisijai 
ierosināt direktīvu vai direktīvas, kas 
garantētu kopīgus pārredzamības 
standartu un būtu veltītas turpmāk
minētajiem jautājumiem, kas saistās ar
riska ieguldījumu fondiem un privātā 
akciju kapitāla fondiem, pamatojoties uz 
to, ka šai(-īm) direktīvai(-ām) vajadzības 
gadījumā jānodrošina dalībvalstīm 
pietiekamu elastību, lai esošajā 
uzņēmējdarbības tiesību sistēmā 
transponētu ES noteikumus.

Eiropas Parlaments lūdz Komisijai veicināt 
pārredzamības uzlabojumus, atbalstot un 
pārraugot to, kā attīstās pašregulācija, ko 
ieviesuši riska ieguldījumu fondu un 
privātā akciju kapitāla fondu pārvaldītāji 
un to darījumu partneri, un mudināt 
dalībvalstis šos centienus atbalstīs ar 
dialogu un paraugprakses apmaiņu.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
Pielikums – Par riska ieguldījumu fondiem un privātā akciju kapitāla fondiem

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Eiropas Parlaments lūdz Komisijai, 
pārskatot pastāvošo acquis 
communautaire, kas ietekmē dažādus 
investoru un darījumu partneru veidus, 
iesniegt atbilstīgus likumdošanas
priekšlikumus un pieņemt vai izstrādāt 
noteikumus, kas paredzētu atbilstīgās un 

Eiropas Parlaments lūdz riska ieguldījumu 
fondu un privātā akciju kapitāla fondu 
nozarēm iesniegt atbilstīgus un konkrētus 
priekšlikumus un pieņemt vai izstrādāt 
noteikumus, kas paredzētu atbilstīgās un 
būtiskas informācijas un skaidru 
izziņošanu un savlaicīgu paziņošanu, lai 
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būtiskas informācijas un skaidru 
izziņošanu un savlaicīgu paziņošanu, lai 
veicinātu kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu 
un pārredzamu saziņu starp ieguldītājiem 
un uzņēmumu vadību;

veicinātu kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu 
un pārredzamu saziņu starp ieguldītājiem 
un uzņēmumu vadību; gadījumos, kad 
attiecīgi priekšlikumi jau pastāv, tie ir 
atbilstoši jāīsteno;

Saskaņā ar jaunajiem tiesību aktiem 
akcionāriem iegūstot vai atsavinot 
emitenta akcijas, kurām ir balsstiesības, 
jāpaziņo emitentam to, kāds ir akcionāra 
balsstiesību īpatsvars akciju iegūšanas vai 
atsavināšanas rezultātā, kad šis īpatsvars 
sasniedz, pārsniedz vai kļūst mazāks par 
3 %, nevis par 5 %, kā tas minēts 
Direktīvā 2004/109/EK; tai ari jānosaka, 
ka riska ieguldījumu fondiem un privātā 
akciju kapitāla fondiem ir jāziņo un 
jāpaskaidro —attiecībā uz uzņēmumiem, 
kuru akcijas tie iegādājas vai kuras tiem 
jau pieder, kā arī attiecībā uz privātajiem 
un institucionālajiem ieguldītājiem, 
galvenajiem mākleriem, un 
apsaimniekotājiem —  savu ieguldījumu 
politiku un ar to saistītos riskus;
Šiem dokumentiem par pamatu jāņem 
esošās ES tiesību aktu pārbaude, ko veica, 
lai noskaidrotu cik lielā mērā esošos 
pārredzamības noteikumus var izmantot 
attiecībā uz ar īpašo stāvokli, kādā atrodas 
riska ieguldījumu fondi un privātā akciju 
kapitāla fondi;

Šiem priekšlikumiem jāpapildina esošie 
pārredzamības noteikumi;

Ņemot vērā iepriekš minētos 
likumdošanas priekšlikumus, Komisijai jo 
īpaši nepieciešams:
– izpētīt iespēju uz alternatīviem 
ieguldījumu veidiem attiecināt līguma 
noteikumus kas paredz nepārprotamu 
riska ierobežošanu saistībā ar 
pasākumiem, ko veic tajos gadījumos, ja 
ir pārkāpta noteiktā robežvērtība, 
atbilstīgai nodošanai atklātībai, skaidram 
darbības pārtraukšanas periodu 
aprakstam un nepārprotamiem 
noteikumiem, kas regulē līguma atcelšanu 
un izbeigšanu;
– izpētīt nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanu saistībā ar riska ieguldījumu 
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fondiem un privātā akciju kapitāla 
fondiem;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Sharon Bowles

Rezolūcijas priekšlikums
Pielikums – Par riska ieguldījumu fondiem un privātā akciju kapitāla fondiem

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Eiropas Parlaments lūdz Komisijai, 
pārskatot pastāvošo acquis 
communautaire, kas ietekmē dažādus 
investoru un darījumu partneru veidus, 
iesniegt atbilstīgus likumdošanas 
priekšlikumus un pieņemt vai izstrādāt 
noteikumus, kas paredzētu atbilstīgās un 
būtiskas informācijas un skaidru 
izziņošanu un savlaicīgu paziņošanu, lai 
veicinātu kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu 
un pārredzamu saziņu starp ieguldītājiem 
un uzņēmumu vadību;

Eiropas Parlaments lūdz Komisijai iesniegt 
pārskatu par pastāvošo acquis 
communautaire, kas ietekmē dažādus 
investoru un darījumu partneru veidus, kā 
arī ietekmes novērtējumu un secinājumus 
par to, vai nav kaut kas izlaists, kam būtu 
jāveic pielāgojumi;

Saskaņā ar jaunajiem tiesību aktiem 
akcionāriem iegūstot vai atsavinot 
emitenta akcijas, kurām ir balsstiesības, 
jāpaziņo emitentam to, kāds ir akcionāra 
balsstiesību īpatsvars akciju iegūšanas vai 
atsavināšanas rezultātā, kad šis īpatsvars 
sasniedz, pārsniedz vai kļūst mazāks par 
3 %, nevis par 5 %, kā tas minēts 
Direktīvā 2004/109/EK; tai ari jānosaka, 
ka riska ieguldījumu fondiem un privātā 
akciju kapitāla fondiem ir jāziņo un 
jāpaskaidro —attiecībā uz uzņēmumiem, 
kuru akcijas tie iegādājas vai kuras tiem 
jau pieder, kā arī attiecībā uz privātajiem 
un institucionālajiem ieguldītājiem, 
galvenajiem mākleriem, un 
apsaimniekotājiem —  savu ieguldījumu 
politiku un ar to saistītos riskus;
Šiem dokumentiem par pamatu jāņem 
esošās ES tiesību aktu pārbaude, ko veica, 
lai noskaidrotu cik lielā mērā esošos
pārredzamības noteikumus var izmantot

Uzskata, ka Komisija nedrīkst nošķirt 
dažādas aktīvu kategorijas un ka jebkāda 
esošo ES tiesību aktu pārbaude un 
pārredzamības noteikumi ir jāaplūko 
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attiecībā uz ar īpašo stāvokli, kādā atrodas 
riska ieguldījumu fondi un privātā akciju 
kapitāla fondi;

kopumā, nevis tikai attiecībā uz īpašo 
stāvokli, kādā atrodas riska ieguldījumu 
fondi un privātā akciju kapitāla fondi;

Ņemot vērā iepriekš minētos 
likumdošanas priekšlikumus, Komisijai jo 
īpaši nepieciešams:

Aicina Komisiju izskatīt iespējas palielināt 
riska uzskatāmību un izpratni, nodalot to 
no kredītspējas. Uzmanība jāpievērš tam, 
vai esošo direktīvu un pārredzamības 
pasākumu darbībai tiešām traucē 
„juridiskais surogāts” un pārmērīgas 
atrunas līgumos;

– izpētīt iespēju uz alternatīviem 
ieguldījumu veidiem attiecināt līguma 
noteikumus kas paredz nepārprotamu 
riska ierobežošanu saistībā ar 
pasākumiem, ko veic tajos gadījumos, ja 
ir pārkāpta noteiktā robežvērtība, 
atbilstīgai nodošanai atklātībai, skaidram 
darbības pārtraukšanas periodu 
aprakstam un nepārprotamiem 
noteikumiem, kas regulē līguma atcelšanu 
un izbeigšanu;
– izpētīt nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanu saistībā ar riska ieguldījumu 
fondiem un privātā akciju kapitāla 
fondiem;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Kurt Joachim Lauk

Rezolūcijas priekšlikums
Pielikums – Par riska ieguldījumu fondiem un privātā akciju kapitāla fondiem – pirmā 
daļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Eiropas Parlaments lūdz Komisijai, 
pārskatot pastāvošo acquis 
communautaire, kas ietekmē dažādus 
investoru un darījumu partneru veidus, 
iesniegt atbilstīgus likumdošanas 
priekšlikumus un pieņemt vai izstrādāt
noteikumus, kas paredzētu atbilstīgās un 
būtiskas informācijas un skaidru 
izziņošanu un savlaicīgu paziņošanu, lai 
veicinātu kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu 

Eiropas Parlaments lūdz Komisijai 
pārskatīt pastāvošo acquis communautaire, 
kas ietekmē dažādus investoru un darījumu 
partneru veidus, izskatīt iespēju diferencēt 
riska ieguldījumu fondus, privātā akciju 
kapitāla fondus un citus ieguldītājus un
pieņemt Pārredzamības direktīvas 
noteikumus, kas paredzētu atbilstīgās un 
būtiskas informācijas un skaidru 
izziņošanu un savlaicīgu paziņošanu, lai 
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un pārredzamu saziņu starp ieguldītājiem 
un uzņēmumu vadību;

veicinātu kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu 
un pārredzamu saziņu starp ieguldītājiem 
un uzņēmumu vadību;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Rezolūcijas priekšlikums
Pielikums – Par riska ieguldījumu fondiem un privātā akciju kapitāla fondiem – pirmā
daļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Eiropas Parlaments lūdz Komisijai, 
pārskatot pastāvošo acquis communautaire, 
kas ietekmē dažādus investoru un darījumu 
partneru veidus, iesniegt atbilstīgus 
likumdošanas priekšlikumus un pieņemt 
vai izstrādāt noteikumus, kas paredzētu 
atbilstīgās un būtiskas informācijas un 
skaidru izziņošanu un savlaicīgu 
paziņošanu, lai veicinātu kvalitatīvu 
lēmumu pieņemšanu un pārredzamu saziņu 
starp ieguldītājiem un uzņēmumu vadību;

Eiropas Parlaments lūdz Komisijai, 
pārskatot pastāvošo acquis communautaire, 
kas ietekmē dažādus investoru un darījumu 
partneru veidus, iesniegt atbilstīgus 
likumdošanas priekšlikumus un pieņemt 
vai izstrādāt noteikumus, kas paredzētu 
atbilstīgās un būtiskas informācijas un 
skaidru izziņošanu un savlaicīgu 
paziņošanu, lai veicinātu kvalitatīvu 
lēmumu pieņemšanu un pārredzamu saziņu 
starp ieguldītājiem un uzņēmumu vadību, 
kā arī starp ieguldītājiem un citiem 
darījumu partneriem;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Kurt Joachim Lauk

Rezolūcijas priekšlikums
Pielikums – Par riska ieguldījumu fondiem un privātā akciju kapitāla fondiem – otrā 
daļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Saskaņā ar jaunajiem tiesību aktiem 
akcionāriem iegūstot vai atsavinot emitenta 
akcijas, kurām ir balsstiesības, jāpaziņo 

Saskaņā ar jaunajiem tiesību aktiem 
akcionāriem iegūstot vai atsavinot emitenta 
akcijas, kurām ir balsstiesības, jāpaziņo 
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emitentam to, kāds ir akcionāra 
balsstiesību īpatsvars akciju iegūšanas vai 
atsavināšanas rezultātā, kad šis īpatsvars 
sasniedz, pārsniedz vai kļūst mazāks par 
3 %, nevis par 5 %, kā tas minēts Direktīvā 
2004/109/EK; tai ari jānosaka, ka riska 
ieguldījumu fondiem un privātā akciju 
kapitāla fondiem ir jāziņo un jāpaskaidro 
—attiecībā uz uzņēmumiem, kuru akcijas 
tie iegādājas vai kuras tiem jau pieder, kā 
arī attiecībā uz privātajiem un 
institucionālajiem ieguldītājiem, 
galvenajiem mākleriem, un 
apsaimniekotājiem —  savu ieguldījumu 
politiku un ar to saistītos riskus;

emitentam to, kāds ir akcionāra 
balsstiesību īpatsvars akciju iegūšanas vai 
atsavināšanas rezultātā, kad šis īpatsvars 
sasniedz, pārsniedz vai kļūst mazāks par 
3 %, nevis par 5 %, kā tas minēts Direktīvā 
2004/109/EK; tai arī jānosaka, ka riska 
ieguldījumu fondiem un privātā akciju 
kapitāla fondiem, ja šīs ieguldītāju 
kategorijas var diferencēt no citām, ir 
jāziņo un jāpaskaidro —attiecībā uz 
uzņēmumiem, kuru akcijas tie iegādājas 
vai kuras tiem jau pieder, kā arī attiecībā uz 
privātajiem un institucionālajiem 
ieguldītājiem, galvenajiem mākleriem, un 
apsaimniekotājiem —  savu vispārējo 
ieguldījumu politiku un ar to saistītos 
riskus;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Rezolūcijas priekšlikums
Pielikums – Par riska ieguldījumu fondiem un privātā akciju kapitāla fondiem – ceturtā 
daļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ņemot vērā iepriekš minētos likumdošanas 
priekšlikumus, Komisijai jo īpaši 
nepieciešams:

Ņemot vērā iepriekš minētos likumdošanas 
priekšlikumus, Komisijai jo īpaši 
nepieciešams:

– izpētīt iespēju uz alternatīviem 
ieguldījumu veidiem attiecināt līguma 
noteikumus kas paredz nepārprotamu riska 
ierobežošanu saistībā ar pasākumiem, ko 
veic tajos gadījumos, ja ir pārkāpta noteiktā 
robežvērtība, atbilstīgai nodošanai 
atklātībai, skaidram darbības pārtraukšanas 
periodu aprakstam un nepārprotamiem 
noteikumiem, kas regulē līguma atcelšanu 
un izbeigšanu;

– izpētīt iespēju uz alternatīviem 
ieguldījumu veidiem attiecināt līguma 
noteikumus kas paredz nepārprotamu riska 
ierobežošanu saistībā ar pasākumiem, ko 
veic tajos gadījumos, ja ir pārkāpta noteiktā 
robežvērtība, atbilstīgai nodošanai 
atklātībai, skaidram darbības pārtraukšanas 
periodu aprakstam un nepārprotamiem 
noteikumiem, kas regulē līguma atcelšanu 
un izbeigšanu;

– izpētīt nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanu saistībā ar riska ieguldījumu 
fondiem un privātā akciju kapitāla 

– izpētīt nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanu saistībā ar riska ieguldījumu 
fondiem un privātā akciju kapitāla 
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fondiem; fondiem;

– saskaņot noteikumus un ieteikumus par 
akcionāru reģistrēšanu un noteikšanu, ja 
to akciju daudzums pārsniedz noteiktu 
proporciju, kā arī par stratēģiju un 
nodomu nodošanu atklātībai;
– ierosināt noteikumus un ieteikumus, lai 
novērstu vērtspapīru aizdevumu 
ļaunprātīgu izmantošanu ar mērķi 
akcionāru sanāksmēs izmantot 
balsstiesības, kas saistītas ar aizdotajām 
akcijām;
– ierosināt noteikumus un ieteikumus, lai 
uzliktu starpniekiem pienākumu 
nodrošināt, ka sākotnējie akcionāri aktīvi 
piedalās balsošanā akcionāru 
kopsapulcēs, un panākt, lai pilnvarotās 
personas ievēro to balsošanas 
norādījumus, kā arī nodrošināt, lai tiek 
nodota atklātībā noteikto akcionāru 
balsošanas politika;
– kopā ar nozari izveidot paraugprakses 
kodeksu par to, kā līdzsvarot korporatīvās 
pārvaldības esošo struktūru, lai 
pastiprinātu ilgtermiņa orientāciju un 
novērstu finansiālus un cita veida 
stimulus attiecībā uz pārmērīga īstermiņa 
riska uzņemšanos un bezatbildīgu rīcību;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
Pielikums – Konkrēti par riska ieguldījumu fondiem

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Eiropas Parlaments prasa Komisijai
izstrādāt noteikumus, kas palielinātu 
balsošanas politikas pārredzamību riska 
ieguldījumu fondos, pamatojoties uz to, ka 
Komisijas noteikumu adresāts būs šādu 

Eiropas Parlaments prasa riska 
ieguldījumu fondu nozarei izstrādāt 
noteikumus pašregulācijai, kas palielinātu 
balsošanas politikas pārredzamību riska 
ieguldījumu fondos, un izskatīt iespēju 
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fondu pārvaldītāji; šādos noteikumos ir 
jāiekļauj arī ES mēroga sistēma 
akcionāru noteikšanai.

mazināt nevēlamo ietekmi, ko rada 
vērtspapīru aizdevumi un netieša 
balsstiesību iegūšana ar papildu 
pasākumu palīdzību; gadījumos, kad 
attiecīgi priekšlikumi jau pastāv, tie ir 
atbilstoši jāīsteno.

Ņemot vērā iepriekš minēto(-s) 
likumdošanas priekšlikumu(-s), Komisijai 
jo īpaši:
– izpētīt iespēju kā mazināt vērtspapīru 
aizdevumu nevēlamo iedarbību;
– izpētīt, vai noteikumus par ziņošanu 
būtu jāattiecina arī uz sadarbības 
nolīgumiem, kas noslēgti starp vairākiem 
akcionāriem, un uz netiešu balsstiesību 
iegūšanu ar papildu pasākumu palīdzību.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Sharon Bowles

Rezolūcijas priekšlikums
Pielikums – Konkrēti par riska ieguldījumu fondiem

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Eiropas Parlaments prasa Komisijai 
izstrādāt noteikumus, kas palielinātu 
balsošanas politikas pārredzamību riska 
ieguldījumu fondos, pamatojoties uz to, ka 
Komisijas noteikumu adresāts būs šādu 
fondu pārvaldītāji; šādos noteikumos ir 
jāiekļauj arī ES mēroga sistēma 
akcionāru noteikšanai.

Eiropas Parlaments prasa Komisijai:

Ņemot vērā iepriekš minēto(-s) 
likumdošanas priekšlikumu(-s), Komisijai 
jo īpaši:
– izpētīt iespēju kā mazināt vērtspapīru 
aizdevumu nevēlamo iedarbību;

– izpētīt iespēju kā mazināt vērtspapīru 
aizdevumu nevēlamo iedarbību;

– izpētīt, vai noteikumus par ziņošanu būtu 
jāattiecina arī uz sadarbības nolīgumiem, 
kas noslēgti starp vairākiem akcionāriem, 

– izpētīt, vai noteikumus par ziņošanu būtu 
jāattiecina arī uz netiešu balsstiesību 
iegūšanu ar papildu pasākumu palīdzību.
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un uz netiešu balsstiesību iegūšanu ar 
papildu pasākumu palīdzību.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Kurt Joachim Lauk

Rezolūcijas priekšlikums
Pielikums – Konkrēti par riska ieguldījumu fondiem – pirmā daļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Eiropas Parlaments prasa Komisijai 
izstrādāt noteikumus, kas palielinātu 
balsošanas politikas pārredzamību riska 
ieguldījumu fondos, pamatojoties uz to, ka 
Komisijas noteikumu adresāts būs šādu 
fondu pārvaldītāji; šādos noteikumos ir 
jāiekļauj arī ES mēroga sistēma akcionāru 
noteikšanai.

Eiropas Parlaments prasa Komisijai 
izstrādāt noteikumus, kas palielinātu 
balsošanas politikas pārredzamību riska 
ieguldījumu fondos, pamatojoties uz to, ka 
Komisijas noteikumu adresāts būs šādu 
fondu pārvaldītāji; šādos noteikumos ir 
jāiekļauj arī ES mēroga sistēma akcionāru 
noteikšanai reģistrētajām akcijām.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Kurt Joachim Lauk

Rezolūcijas priekšlikums
Pielikums – Konkrēti par riska ieguldījumu fondiem – otrā daļa- 1. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– izpētīt iespēju kā mazināt vērtspapīru 
aizdevumu nevēlamo iedarbību;

– izpētīt tirgus praksi attiecībā uz 
vērtspapīru aizdevumiem un balsošanu, 
pamatojoties uz aizdotajām akcijām, 
ņemot vērā labākas regulācijas principus 
un vērtspapīru aizdevumu pozitīvo 
ietekmi, kas cita starpā ļauj izvairīties no 
kavēšanās vērtspapīru norēķinos un 
tādējādi palielina šo tirgu efektivitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Ieke van den Burg
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Rezolūcijas priekšlikums
Pielikums – Konkrēti par privātā akciju kapitāla fondiem

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Eiropas Parlaments prasa Komisijai 
izstrādāt noteikumus, kas liegtu privātā 
akciju kapitāla fondiem „aplaupīt” 
uzņēmumus (tā saucamo „izpārdošanu pa 
daļām”) un tādējādi izmantot savu finanšu 
varu par sliktu iegādātajiem uzņēmumiem, 
nedodot nekādu labumu ne šī uzņēmuma 
nākotnei, ne tā darbinieku, kreditoru un 
partneru situācijai.

Eiropas Parlaments prasa Komisijai 
izstrādāt noteikumus, kas liegtu privātā 
akciju kapitāla fondiem „aplaupīt” 
uzņēmumus (tā saucamo „izpārdošanu pa 
daļām”) un tādējādi izmantot savu finanšu 
varu par sliktu iegādātajiem uzņēmumiem, 
nedodot nekādu labumu ne šī uzņēmuma 
nākotnei, ne tā darbinieku, kreditoru un 
partneru situācijai.

Šim nolūkam Komisijai būtu jāievieš 
ierobežojumi attiecībā uz likvīdo aktīvu 
izņemšanu no iegādātajiem uzņēmumiem; 
jo īpaši ir jāizbeidz prakse, kad dividendes 
finansē ar papildu parādu attiecībā uz 
uzņēmuma aktīviem; būtu jāpieņem 
kopīgu noteikumu kopums, lai 
nodrošinātu uzņēmumu kapitāla 
saglabāšanu;
Komisijai tāpat arī būtu jāpieņem 
noteikumi, kas paredz vadītāju 
atalgojuma sistēmu pilnīgu pārredzamību, 
tostarp attiecībā uz iespējām iegādāties 
akcijas, ar uzņēmuma akcionāru 
kopsapulces oficiālu apstiprinājumu;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
Pielikums – Konkrēti par privātā akciju kapitāla fondiem

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Eiropas Parlaments prasa Komisijai
izstrādāt noteikumus, kas liegtu privātā 
akciju kapitāla fondiem „aplaupīt” 
uzņēmumus (tā saucamo „izpārdošanu pa 
daļām”) un tādējādi izmantot savu finanšu 
varu par sliktu iegādātajiem uzņēmumiem, 
nedodot nekādu labumu ne šī uzņēmuma 
nākotnei, ne tā darbinieku, kreditoru un 

Eiropas Parlaments prasa privātā akciju 
kapitāla fondu nozarei izstrādāt 
noteikumus par pašregulāciju, kas liegtu 
privātā akciju kapitāla fondiem „aplaupīt” 
uzņēmumus (tā saucamo „izpārdošanu pa 
daļām”) un tādējādi izmantot savu finanšu 
varu par sliktu iegādātajiem uzņēmumiem, 
nedodot nekādu labumu ne šī uzņēmuma 



AM\720518LV.doc 41/43 PE405.821v01-00

                             Ārējais tulkojums LV

partneru situācijai. nākotnei, ne tā darbinieku, kreditoru un 
partneru situācijai; gadījumos, kad 
attiecīgi priekšlikumi jau pastāv, tie ir 
atbilstoši jāīsteno.

Ņemot vērā iepriekš minētos 
likumdošanas priekšlikumus, Komisijai 
jāizpēta veidi, kā risināt sarežģījumus, kas 
radušies gadījumos, kad bankas aizdod 
lielas naudas summas privātā akciju 
kapitāla fondiem un tad atsakās 
uzņemties par to, kā šīs summas ir 
izmantotas vai arī par to, no kurienes nāk 
nauda šī aizdevuma atmaksāšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Sharon Bowles

Rezolūcijas priekšlikums
Pielikums – Konkrēti par privātā akciju kapitāla fondiem

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Eiropas Parlaments prasa Komisijai 
izstrādāt noteikumus, kas liegtu privātā 
akciju kapitāla fondiem „aplaupīt” 
uzņēmumus (tā saucamo „izpārdošanu pa 
daļām”) un tādējādi izmantot savu 
finanšu varu par sliktu iegādātajiem 
uzņēmumiem, nedodot nekādu labumu ne 
šī uzņēmuma nākotnei, ne tā darbinieku, 
kreditoru un partneru situācijai.

Eiropas Parlaments prasa Komisijai 
pārbaudīt, vai dalībvalstis ir ieviesušas 
pasākumus, lai vērstos pret uzņēmumu 
izpārdošanu pa daļām, tostarp atbilstošus 
pienākumus direktoriem, lai noskaidrotu, 
vai nekas neliecina, ka Kopienas rīcība 
būtu efektīvāka.

Ņemot vērā iepriekš minētos 
likumdošanas priekšlikumus, Komisijai 
jāizpēta veidi, kā risināt sarežģījumus, kas 
radušies gadījumos, kad bankas aizdod 
lielas naudas summas privātā akciju 
kapitāla fondiem un tad atsakās 
uzņemties par to, kā šīs summas ir 
izmantotas vai arī par to, no kurienes nāk 
nauda šī aizdevuma atmaksāšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 64
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Kurt Joachim Lauk

Rezolūcijas projekts
Pielikums – Konkrēti par privātā akciju kapitāla fondiem – 1. daļa

Rezolūcijas projekts Grozījums

Eiropas Parlaments prasa Komisijai 
izstrādāt noteikumus, kas liegtu privātā 
akciju kapitāla fondiem „aplaupīt” 
uzņēmumus (tā saucamo „izpārdošanu pa 
daļām”) un tādējādi izmantot savu 
finanšu varu par sliktu iegādātajiem 
uzņēmumiem, nedodot nekādu labumu ne 
šī uzņēmuma nākotnei, ne tā darbinieku, 
kreditoru un partneru situācijai.

Eiropas Parlaments prasa Komisijai, ņemot 
vērā dalībvalstu tiesību aktus, pārbaudīt 
spēkā esošos Kopienas tiesību aktus, lai 
tos novērtētu un vajadzības gadījumā 
uzlabotu, novēršot uzņēmumu 
,,aplaupīšanu”, kas ilgstoši varētu kaitēt
iegādātajiem uzņēmumiem, nedodot 
nekādu labumu ne to nākotnei, ne to
darbinieku, kreditoru un partneru 
interesēm.

Or. de

Grozījums Nr. 65
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Rezolūcijas priekšlikums
Pielikums – Konkrēti par privātā akciju kapitāla fondiem – otrā daļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ņemot vērā iepriekš minētos likumdošanas 
priekšlikumus, Komisijai jāizpēta veidi, kā 
risināt sarežģījumus, kas radušies 
gadījumos, kad bankas aizdod lielas naudas 
summas privātā akciju kapitāla fondiem un 
tad atsakās uzņemties par to, kā šīs 
summas ir izmantotas vai arī par to, no 
kurienes nāk nauda šī aizdevuma 
atmaksāšanai.

Ņemot vērā iepriekš minētos likumdošanas 
priekšlikumus, Komisijai jāizpēta veidi, kā 
risināt sarežģījumus, kas radušies 
gadījumos, kad bankas aizdod lielas naudas 
summas privātā akciju kapitāla fondiem un 
tad atsakās uzņemties par to, kā šīs 
summas ir izmantotas vai arī par to, no 
kurienes nāk nauda šī aizdevuma 
atmaksāšanai; Komisijai būtu arī 
jānoskaidro iespējas noteikt augšējo 
robežu līdzekļu kopapjomam, kas saistīts 
ar atsevišķu izpirkšanas gadījumu nolūkā 
nodrošināt uzņēmuma dzīvotspēju.

Or. en
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Grozījums Nr. 66
Kurt Joachim Lauk

Rezolūcijas priekšlikums
Pielikums – Konkrēti par privātā akciju kapitāla fondiem – otrā daļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ņemot vērā iepriekš minētos likumdošanas 
priekšlikumus, Komisijai jāizpēta veidi, kā 
risināt sarežģījumus, kas radušies 
gadījumos, kad bankas aizdod lielas 
naudas summas privātā akciju kapitāla 
fondiem un tad atsakās uzņemties par to, 
kā šīs summas ir izmantotas vai arī par to, 
no kurienes nāk nauda šī aizdevuma 
atmaksāšanai.

Ņemot vērā iepriekš minētos likumdošanas 
priekšlikumus, Komisijai jāizpēta loma, 
kas piemīt bankām kā privāto akciju 
kapitāla fondu aizdevējām, paturot prātā, 
ka mērķis, kuram šo naudu izmanto, un 
tas, no kurienes nāk nauda šī aizdevuma 
atmaksāšanai, paliks debitora atbildība.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Ieke van den Burg

Rezolūcijas priekšlikums
Pielikums – Konkrēti par privātā akciju kapitāla fondiem – 2.a daļa (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Eiropas Parlaments lūdz Komisijai 
pārskatīt Uzņēmumu pārejas direktīvu 
77/187/EK, lai paplašinātu tās 
piemērošanu, to attiecinot uz akciju 
pāreju, jo tā notiek gadījumos, kad 
izmanto lielus līdzekļus uzņēmumu 
izpirkšanai; tas jo īpaši attiektos uz 
noteikumiem, kas veltīti darbinieku 
tiesībām saistībā ar nodošanu atklātībai, 
apspriešanos un aizsardzību.

Or. en
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