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Poprawka 1
Sajjad Karim

Projekt rezolucji
Tiret pierwsze a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając drugą dyrektywę Rady 
77/91/EWG z dnia 31 stycznia 1977 r. w 
sprawie koordynacji gwarancji, jakie są 
wymagane w państwach członkowskich od 
spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi 
Traktatu, w celu uzyskania ich 
równoważności, dla ochrony interesów 
zarówno wspólników, jak i osób trzecich, 
w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak 
również utrzymania i zmian jej kapitału1,

 Or.en

Poprawka 2
Sajjad Karim

Projekt rezolucji
Tiret trzecie a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając dyrektywę 2000/31/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych 
aspektów prawnych usług społeczeństwa 
informacyjnego, w szczególności handlu 
elektronicznego w ramach rynku 
wewnętrznego2 („dyrektywa o handlu 
elektronicznym”),

Or. en
                                               
1 Dz.U. L 26 z 31.1.1977, s. 1.
2 Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1.
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Poprawka 3
Sajjad Karim

Projekt rezolucji
Tiret ósme a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając dyrektywę Rady 
2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w 
sprawie opodatkowania dochodów z 
oszczędności w formie wypłacanych 
odsetek1,

 Or.en

Poprawka 4
Sajjad Karim

Projekt rezolucji
Tiret trzynaste a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając dyrektywę 2005/1/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
9 marca 2005 r. zmieniającą dyrektywy 
Rady 73/239/EWG, 85/611/EWG, 
91/675/EWG, 92/49/EWG i 93/6/EWG 
oraz dyrektywy 94/19/WE, 98/78/WE, 
2000/12/WE, 2001/34/WE, 2002/83/WE i 
2002/87/WE w celu ustanowienia nowej 
struktury organizacyjnej komitetów w 
sektorze usług finansowych 2,

 Or.en

                                               
1 Dz.U. L 157 z 26.6.2003, s. 38.
2 Dz.U. L 79 z 24.3.2005, s. 9.
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Poprawka 5
Sajjad Karim

Projekt rezolucji
Tiret szesnaste a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając dyrektywę Komisji 
2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. 
wprowadzającą środki wykonawcze do 
dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w odniesieniu do 
wymogów organizacyjnych i warunków 
prowadzenia działalności przez 
przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć 
zdefiniowanych na potrzeby tejże 
dyrektywy 1 (dyrektywa wprowadzająca 
MiFID),

 Or. en

Poprawka 6
Sajjad Karim

Projekt rezolucji
Tiret szesnaste b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając dyrektywę Komisji 
2007/16/WE2 dotyczącą wykonania 
dyrektywy Rady 85/611/EWG w sprawie 
koordynacji przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych 
odnoszących się do przedsiębiorstw 
zbiorowego inwestowania w zbywalne 
papiery wartościowe (UCITS) w zakresie 
wyjaśnienia niektórych definicji,

 Or. en

                                               
1 Dz.U. L 241 z 2.9.2006, s. 26.
2 Dz.U. L 79 z 20.3.2007, s. 11.
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Poprawka 7
Sajjad Karim

Projekt rezolucji
Tiret osiemnaste a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając „Opracowanie dotyczące 
funduszy hedgingowych: przejrzystość i 
konflikt interesów” zlecone przez Komisję 
Gospodarczą i Monetarną 1,

 Or. en

Poprawka 8
Sajjad Karim

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że uznaje się, iż 
alternatywne sposoby inwestowania, takie 
jak fundusze hedgingowe i fundusze 
private equity mogą przynieść osobom 
zarządzającym aktywami nowe korzyści w 
zakresie dywersyfikacji, zwiększyć 
płynność rynku oraz perspektywy 
wysokich zwrotów dla inwestorów, jak 
również poprawić wydajność rynku,

A. mając na uwadze, że uznaje się, iż 
alternatywne sposoby inwestowania, takie 
jak fundusze hedgingowe i fundusze 
private equity mogą przynieść osobom 
zarządzającym aktywami nowe korzyści w 
zakresie dywersyfikacji, zwiększyć 
płynność rynku oraz perspektywy 
wysokich zwrotów dla inwestorów, wziąć 
udział w procesie ustalania cen, 
dywersyfikacji ryzyka i integracji 
finansowej, jak również poprawić 
wydajność rynku,

 Or. en

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

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że uznaje się, iż 
alternatywne sposoby inwestowania, takie 
jak fundusze hedgingowe i fundusze 
private equity mogą przynieść osobom 
zarządzającym aktywami nowe korzyści w 
zakresie dywersyfikacji, zwiększyć 
płynność rynku oraz perspektywy 
wysokich zwrotów dla inwestorów, jak 
również poprawić wydajność rynku,

A. mając na uwadze, że uznaje się, iż 
alternatywne sposoby inwestowania, takie 
jak fundusze hedgingowe i fundusze 
private equity mogą przynieść osobom 
zarządzającym aktywami nowe korzyści w 
zakresie dywersyfikacji, zwiększyć 
płynność rynku oraz perspektywy 
wysokich zwrotów dla inwestorów, jak 
również poprawić wydajność rynku; mając 
na uwadze, że uznaje się również, iż w 
znacznym stopniu korzystają one z 
asymetrycznego charakteru informacji 
dotyczących rynków finansowych oraz że 
zsumowana działalność funduszy 
hedgingowych i funduszy private equity 
może stwarzać zagrożenia systemowe i 
ograniczenia dla gospodarki realnej i 
międzynarodowej stabilności finansowej,

 Or. en

Poprawka 10
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że fundusze 
hedgingowe oraz fundusze private equity w 
UE wymagają środowiska, które będzie 
szanować ich innowacyjne strategie, aby 
umożliwić im pozostanie konkurencyjnymi 
na rynku międzynarodowym, 
minimalizując jednocześnie skutki 
potencjalnej negatywnej dynamiki rynku,

B. mając na uwadze, że fundusze 
hedgingowe oraz fundusze private equity w 
UE wymagają regulowanego środowiska, 
które będzie szanować ich innowacyjne 
strategie, aby umożliwić im pozostanie 
konkurencyjnymi na rynku 
międzynarodowym, minimalizując 
jednocześnie skutki potencjalnej 
negatywnej dynamiki rynku,
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 Or. en

Poprawka 11
Sharon Bowles

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że fundusze 
hedgingowe oraz fundusze private equity w 
UE wymagają środowiska, które będzie 
szanować ich innowacyjne strategie, aby 
umożliwić im pozostanie konkurencyjnymi 
na rynku międzynarodowym, 
minimalizując jednocześnie skutki 
potencjalnej negatywnej dynamiki rynku,

B. mając na uwadze, że fundusze 
hedgingowe oraz fundusze private equity w 
UE wymagają środowiska, które będzie 
szanować ich innowacyjne strategie, aby 
umożliwić im pozostanie konkurencyjnymi 
na rynku międzynarodowym, 
minimalizując jednocześnie skutki 
potencjalnej negatywnej dynamiki rynku, 
wyraża obawę, że niektóre akty prawne 
będą nieelastyczne, przez co utrudnią 
innowację,

 Or.en

Poprawka 12
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że fundusze 
hedgingowe oraz fundusze private equity, 
których spółki zarządzające mają swoją 
siedzibę w UE, muszą spełniać wymogi 
obowiązującego i przyszłego 
prawodawstwa Wspólnoty; mając na 
uwadze, że podmioty z siedzibą poza UE 
również muszą spełniać wymogi tego 
prawodawstwa w ramach określonych 
rodzajów działalności,

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

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że w niektórych 
państwach członkowskich fundusze 
hedgingowe i fundusze private equity 
podlegają krajowym systemom 
regulacyjnym; mając na uwadze, że 
odmienność przepisów krajowych stwarza 
ryzyko fragmentaryzacji regulacyjnej na 
rynku wewnętrznym, co może mieć 
negatywne skutki dla transgranicznego 
rozwoju tego sektora w Europie,

C. mając na uwadze, że w niektórych 
państwach członkowskich fundusze 
hedgingowe i fundusze private equity 
podlegają krajowym systemom 
regulacyjnym; mając na uwadze, że 
odmienność przepisów krajowych stwarza 
ryzyko fragmentaryzacji regulacyjnej 
i arbitrażu na rynku wewnętrznym, co 
może mieć negatywne skutki dla 
transgranicznego rozwoju tego sektora w 
Europie, jak również, co jeszcze bardziej 
istotne, mogą spowodować równanie w 
dół, skutkujące osłabieniem systemu 
regulacyjnego i nadzorczego, niezbędnego 
dla ochrony firm, pracowników i 
gospodarki realnej przed niekorzystnymi 
oddziaływaniami,

 Or.en

Poprawka 14
Sharon Bowles

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że w niektórych 
państwach członkowskich fundusze 
hedgingowe i fundusze private equity 
podlegają krajowym systemom 
regulacyjnym; mając na uwadze, że 
odmienność przepisów krajowych stwarza 
ryzyko fragmentaryzacji regulacyjnej na 
rynku wewnętrznym, co może mieć 

C. mając na uwadze, że w niektórych 
państwach członkowskich fundusze 
hedgingowe i fundusze private equity 
podlegają krajowym systemom 
regulacyjnym i zróżnicowanym sposobom 
realizacji obowiązujących dyrektyw UE; 
mając na uwadze, że odmienność 
przepisów krajowych stwarza ryzyko 
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negatywne skutki dla transgranicznego 
rozwoju tego sektora w Europie,

fragmentaryzacji regulacyjnej na rynku 
wewnętrznym, co może mieć negatywne 
skutki dla transgranicznego rozwoju tego 
sektora w Europie,

 Or. en

Poprawka 15
Sharon Bowles

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że dyrektywy wydają 
się być odpowiednim instrumentem 
prawnym służącym rozwiązaniu różnych
kwestii związanych z funduszami 
hedgingowymi i funduszami private 
equity,

D. mając na uwadze, że dyrektywy już były 
wykorzystywane w charakterze 
instrumentów prawnych, służących do 
rozwiązywania kwestii przejrzystości, 
sprawozdawczości i manipulacji 
rynkowych i powinny zostać wspólnie 
poddane przeglądowi pod kątem ich 
oddziaływania na fundusze hedgingowe i 
fundusze private equity,

 Or.en

Poprawka 16
Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że dyrektywy wydają 
się być odpowiednim instrumentem 
prawnym służącym rozwiązaniu różnych 
kwestii związanych z funduszami 
hedgingowymi i funduszami private 
equity,

skreślony

 Or. en



AM\720518PL.doc 11/48 PE405.821v01-00

PL

Poprawka 17
Kurt Joachim Lauk

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że dyrektywy wydają 
się być odpowiednim instrumentem 
prawnym służącym rozwiązaniu różnych 
kwestii związanych z funduszami 
hedgingowymi i funduszami private equity,

D. mając na uwadze, że w ramach 
lepszego prawodawstwa ewentualna 
dyrektywa odnosząca się do przejrzystości 
funduszy hedgingowych i funduszy 
private equity powinna zostać 
poprzedzona analizą i oceną uregulowań 
już istniejących w państwach 
członkowskich związanych z funduszami 
hedgingowymi i funduszami private equity,
które w razie konieczności byłyby 
punktem wyjścia dla harmonizacji,

Or. de

Poprawka 18
Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że branże funduszy 
hedgingowych i funduszy private equity 
mogą składać konkretne wnioski 
dotyczące kwestii przejrzystości i tam, 
gdzie inicjatywy takie już istnieją, 
powinny one być odpowiednio wdrażane; 
mając na uwadze, że tylko w przypadku, 
gdy nie będzie to skuteczne, środki prawne 
powinny być uznawane za właściwy 
instrument;

 Or.en
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Poprawka 19
Kurt Joachim Lauk

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że za jedno z 
głównych zagadnień uznaje się potrzebę 
przejrzystości; mając na uwadze, że 
przejrzystość ma kilka aspektów, np. 
przejrzystość funduszy hedgingowych 
wobec firm, których akcje nabywają lub 
posiadają, a także wobec brokerów 
ubezpieczeniowych, inwestorów 
instytucjonalnych takich jak fundusze 
emerytalne lub banki, inwestorów 
detalicznych, partnerów biznesowych, 
organów regulacyjnych oraz władz; mając 
na uwadze, że jednym z głównych
problemów w zakresie przejrzystości jest 
związek między funduszem hedgingowym 
a firmami, których akcje ten fundusz 
nabywa lub posiada,

E. mając na uwadze, że za jedno z 
głównych zagadnień uznaje się potrzebę 
przejrzystości; mając na uwadze, że 
przejrzystość ma kilka aspektów, np. 
przejrzystość funduszy hedgingowych 
wobec ich brokerów ubezpieczeniowych, 
inwestorów instytucjonalnych takich jak 
fundusze emerytalne lub banki, inwestorów 
detalicznych i partnerów biznesowych, 
mając na uwadze, że wnoszone przez 
niektóre strony skargi dotyczące 
problemów w zakresie przejrzystości w 
związku pomiędzy funduszem 
hedgingowym a firmami, których akcje ten 
fundusz nabywa lub posiada, nie są ważne,

 Or.en

Poprawka 20
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że za jedno z 
głównych zagadnień uznaje się potrzebę 
przejrzystości; mając na uwadze, że 
przejrzystość ma kilka aspektów, np. 
przejrzystość funduszy hedgingowych 
wobec firm, których akcje nabywają lub 
posiadają, a także wobec brokerów 
ubezpieczeniowych, inwestorów 
instytucjonalnych takich jak fundusze 
emerytalne lub banki, inwestorów 

E. mając na uwadze, że obecny kryzys 
finansowy uwypuklił kwestię braku 
przejrzystości i dostrzega się potrzebę 
zwiększenia jej na różnych poziomach;
mając na uwadze, że przejrzystość ma 
kilka aspektów, np. przejrzystość funduszy 
hedgingowych i funduszy private equity
wobec firm, których akcje nabywają lub 
posiadają, a także wobec brokerów 
ubezpieczeniowych, inwestorów 
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detalicznych, partnerów biznesowych, 
organów regulacyjnych oraz władz; mając 
na uwadze, że jednym z głównych 
problemów w zakresie przejrzystości jest 
związek między funduszem hedgingowym 
a firmami, których akcje ten fundusz 
nabywa lub posiada,

instytucjonalnych takich jak fundusze 
emerytalne lub banki, inwestorów 
detalicznych, partnerów biznesowych, 
organów regulacyjnych oraz władz; mając 
na uwadze, że jednym z głównych 
problemów w zakresie przejrzystości jest 
związek między funduszem hedgingowym 
lub funduszem private equity a firmami, 
których akcje fundusze te nabywają lub
posiadają,

 Or. en

Poprawka 21
Sharon Bowles

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że za jedno z 
głównych zagadnień uznaje się potrzebę
przejrzystości; mając na uwadze, że 
przejrzystość ma kilka aspektów, np. 
przejrzystość funduszy hedgingowych 
wobec firm, których akcje nabywają lub 
posiadają, a także wobec brokerów 
ubezpieczeniowych, inwestorów 
instytucjonalnych takich jak fundusze 
emerytalne lub banki, inwestorów 
detalicznych, partnerów biznesowych, 
organów regulacyjnych oraz władz; mając 
na uwadze, że jednym z głównych 
problemów w zakresie przejrzystości jest 
związek między funduszem hedgingowym 
a firmami, których akcje ten fundusz 
nabywa lub posiada,

E. mając na uwadze, że za jedno z 
głównych zagadnień uznaje się analizę 
przejrzystości i możliwości w zakresie jej 
zwiększenia; mając na uwadze, że 
przejrzystość ma kilka aspektów, np. 
przejrzystość funduszy hedgingowych 
wobec brokerów ubezpieczeniowych, 
inwestorów instytucjonalnych takich jak 
fundusze emerytalne lub banki, partnerów 
biznesowych, organów regulacyjnych oraz 
władz; mając na uwadze, że skargi 
wnoszone przez niektóre strony dotyczą 
problemów w zakresie przejrzystości
między funduszem hedgingowym a 
firmami, których akcje ten fundusz nabywa 
lub posiada,

 Or.en
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Poprawka 22
Piia-Noora Kauppi

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że niespójne 
wdrażanie dyrektywy w sprawie spójności 
doprowadziło do niejednorodnego 
poziomu przejrzystości w UE oraz do 
obciążenia inwestorów wysokimi 
kosztami,

 Or.en

Poprawka 23
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że przejrzystość 
stanowi zasadniczy warunek zaufania 
inwestorów i rozumienia złożonych 
produktów finansowych, w związku z 
czym sprzyja optymalnemu 
funkcjonowaniu i stabilności rynków 
finansowych;

Or. en

Poprawka 24
Sharon Bowles

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że główną przyczyną 
obecnego kryzysu na rynku kredytów 

skreślony
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hipotecznych nie jest brak uregulowań 
dotyczących inwestorów, lecz błędy 
agencji ratingowych; mając na uwadze, że 
w związku z powyższym agencje ratingowe 
powinny podlegać z zasady tym samym 
wymogom w zakresie zgodności co 
audytorzy;

 Or.en

Poprawka 25
Sharon Bowles

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że główną przyczyną 
obecnego kryzysu na rynku kredytów 
hipotecznych nie jest brak uregulowań 
dotyczących inwestorów, lecz błędy 
agencji ratingowych; mając na uwadze, że 
w związku z powyższym agencje ratingowe 
powinny podlegać z zasady tym samym 
wymogom w zakresie zgodności co 
audytorzy;

F. mając na uwadze, że główną przyczyną 
obecnego kryzysu na rynku kredytów 
hipotecznych nie jest brak uregulowań 
dotyczących inwestorów, ani nie jest on 
związany z żadnym pojedynczym 
sektorem: wśród różnych błędów 
obserwuje się to, że stosowane przez 
agencje procedury w zakresie 
sekurytyzacji i ratingu w kontekście 
złożonych produktów strukturalnych 
skutkowały przeceną tych produktów w 
stosunku do stanowiących ich podstawę 
aktywów,

 Or. en

Poprawka 26
Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że główną przyczyną 
obecnego kryzysu na rynku kredytów 

F. mając na uwadze, że przyczyny
obecnych zaburzeń na rynkach 
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hipotecznych nie jest brak uregulowań 
dotyczących inwestorów, lecz błędy 
agencji ratingowych; mając na uwadze, że 
w związku z powyższym agencje ratingowe 
powinny podlegać z zasady tym samym 
wymogom w zakresie zgodności co 
audytorzy;

finansowych są różnorakie i obejmują:

– niedbałe praktyki pożyczkowe na 
rynkach mieszkaniowych w Stanach 
Zjednoczonych,
– szybką innowację złożonych produktów 
strukturalnych
– tzw. model „originate-to-distribute” oraz 
długi łańcuch pośredników,
– dążenie inwestorów do coraz wyższej 
stopy zwrotów i krótkowzroczną strukturę 
systemu motywacyjnego w odniesieniu do 
wynagrodzeń, jak również
– konflikt interesów kredytowych agencji 
ratingowych oraz błędne rozumienie 
pojęcia ratingów,

 Or.en

Poprawka 27
Sajjad Karim

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że główną przyczyną 
obecnego kryzysu na rynku kredytów 
hipotecznych nie jest brak uregulowań 
dotyczących inwestorów, lecz błędy 
agencji ratingowych; mając na uwadze, że 
w związku z powyższym agencje ratingowe 
powinny podlegać z zasady tym samym 
wymogom w zakresie zgodności co 
audytorzy;

F. mając na uwadze, że na szczeblu 
międzynarodowym istnieje zgodność, 
którą wyrażają: Komisja, państwa 
członkowskie, Europejski Bank 
Centralny, Forum Stabilności 
Finansowej, Międzynarodowa 
Organizacja Komisji Papierów 
Wartościowych i inni, co do tego, że pełne 
zrozumienie przyczyn i skutków kryzysu 
na rynku kredytów hipotecznych zabierze 
dużo czasu; mając na uwadze, że ani 
fundusze hedgingowe, ani fundusze 
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private equity nie są uważane za 
przyczynę obecnych zaburzeń 
finansowych,

 Or.en

Poprawka 28
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że główną przyczyną 
obecnego kryzysu na rynku kredytów 
hipotecznych nie jest brak uregulowań 
dotyczących inwestorów, lecz błędy 
agencji ratingowych; mając na uwadze, że 
w związku z powyższym agencje 
ratingowe powinny podlegać z zasady tym 
samym wymogom w zakresie zgodności co 
audytorzy;

F. mając na uwadze, że główna przyczyna
obecnego kryzysu na rynku kredytów 
hipotecznych wiąże się z kilkoma
elementami, takimi jak brak uregulowań 
dotyczących amerykańskich banków 
inwestycyjnych, nadmierne korzystanie z 
modelu „originate-and-distribute” i 
procedury sekurytyzacji, nieprzestrzeganie 
procesu due dilligence, niewłaściwa 
wycena ryzyka, jak również błędy agencji 
ratingowych; mając na uwadze, że w 
związku z powyższym agencje ratingowe 
powinny podlegać z zasady tym samym 
wymogom w zakresie zgodności co 
audytorzy;

 Or.en

Poprawka 29
Kurt Joachim Lauk

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że główną przyczyną 
obecnego kryzysu na rynku kredytów 
hipotecznych nie jest brak uregulowań 
dotyczących inwestorów, lecz błędy 

skreślony
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agencji ratingowych; mając na uwadze, że 
w związku z powyższym agencje ratingowe 
powinny podlegać z zasady tym samym 
wymogom w zakresie zgodności co 
audytorzy;

 Or.en

Poprawka 30
Sharon Bowles

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że prawodawstwo 
wspólnotowe przewiduje mechanizmy 
takie jak komitologia lub procedury 
Lamfalussy'ego, które pozwalają na 
elastyczność reagowania na zmieniające 
się otoczenie biznesu poprzez środki 
wykonawcze; mając na uwadze, że 
sytuacja ulegnie poprawie wraz z 
wprowadzeniem przez nowy traktat aktów 
delegowanych,

G. mając na uwadze, że prawodawstwo 
wspólnotowe przewiduje mechanizmy 
takie jak komitologia lub procedury 
Lamfalussy'ego, które pozwalają na 
elastyczność reagowania na zmieniające 
się otoczenie biznesu poprzez środki 
wykonawcze; mając na uwadze, że 
sytuacja ulegnie poprawie wraz z 
wprowadzeniem przez nowy traktat aktów 
delegowanych, mając na uwadze, że 
pomimo to błędem byłoby lekceważenie 
szkód i braku pewności prawnej, jakie 
może spowodować wprowadzenie 
pośpiesznie formułowanego, 
niesprawdzonego prawodawstwa tylko 
dlatego, że wprowadzenie zmian w 
późniejszym terminie mogłoby okazać się 
łatwiejsze,

Or.en

Poprawka 31
Sharon Bowles

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły



AM\720518PL.doc 19/48 PE405.821v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że szereg różnych 
inicjatyw biznesowych stworzyło swoje 
własne kodeksy najlepszych praktyk, które
mogą służyć za wzór dla prawodawstwa 
UE; mając na uwadze, że poza zgodnością 
z prawodawstwem UE firmy i organizacje 
biznesowe powinny być zachęcane do 
opracowywania swoich własnych 
kodeksów najlepszych praktyk,

H. mając na uwadze, że takie organizacje, 
jak Międzynarodowa Organizacja Komisji 
Papierów Wartościowych, 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 
Organizacja Współpracy Gospodarczej i 
Rozwoju i podmioty należące do branży, w 
tym fundusze hedgingowe i fundusze 
private equity już stworzyły zasady i
kodeksy najlepszych praktyk, które
wymagają wypróbowania i 
monitorowania; mając na uwadze, że poza 
zgodnością z prawodawstwem UE, firmy i 
organizacje biznesowe powinny być 
zachęcane do przystępowania do tych 
kodeksów na zasadzie „zastosuj się lub 
wyjaśnij” oraz aby szczegóły dotyczące 
takiego spełniania warunków lub 
wyjaśnienia były ogólnodostępne,

Or.en

Poprawka 32
Sajjad Karim

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że szereg różnych 
inicjatyw biznesowych stworzyło swoje 
własne kodeksy najlepszych praktyk, które 
mogą służyć za wzór dla prawodawstwa
UE; mając na uwadze, że poza zgodnością 
z prawodawstwem UE firmy i organizacje 
biznesowe powinny być zachęcane do 
opracowywania swoich własnych 
kodeksów najlepszych praktyk,

H. mając na uwadze, że szereg różnych 
inicjatyw biznesowych stworzyło swoje 
własne kodeksy najlepszych praktyk, które 
uzupełniają formalne prawodawstwo UE 
w obszarach, których objęcie bardziej 
sformalizowanymi zasadami jest trudne 
lub niepożądane; mając na uwadze, że 
poza zgodnością z prawodawstwem UE 
firmy i organizacje biznesowe powinny 
być zachęcane do opracowywania swoich 
własnych kodeksów najlepszych praktyk,

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

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że szereg różnych 
inicjatyw biznesowych stworzyło swoje 
własne kodeksy najlepszych praktyk, które 
mogą służyć za wzór dla prawodawstwa 
UE; mając na uwadze, że poza zgodnością 
z prawodawstwem UE firmy i organizacje 
biznesowe powinny być zachęcane do 
opracowywania swoich własnych 
kodeksów najlepszych praktyk,

H. mając na uwadze, że szereg różnych 
inicjatyw biznesowych stworzyło swoje 
własne kodeksy najlepszych praktyk, które 
mogą służyć za wzór dla prawodawstwa 
UE; mając na uwadze, że poza zgodnością 
z prawodawstwem UE firmy i organizacje 
biznesowe powinny być zachęcane do 
opracowywania swoich własnych 
kodeksów najlepszych praktyk, mając na 
uwadze, że kodeksom tym powinna 
towarzyszyć zasada „zastosuj się lub 
wyjaśnij” i powinny one być oceniane w 
przejrzysty sposób,

Or.en

Poprawka 34
Kurt Joachim Lauk

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że szereg różnych
inicjatyw biznesowych stworzyło swoje 
własne kodeksy najlepszych praktyk, które 
mogą służyć za wzór dla prawodawstwa 
UE; mając na uwadze, że poza zgodnością 
z prawodawstwem UE firmy i organizacje 
biznesowe powinny być zachęcane do 
opracowywania swoich własnych 
kodeksów najlepszych praktyk,

H. mając na uwadze, że inicjatywy 
funduszy hedgingowych i funduszy 
doprowadziły do stworzenia swoich 
własnych kodeksów najlepszych praktyk, 
które powinny otrzymać szansę, aby 
dowieść swojej wartości,

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

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że raczej nie ma 
potrzeby wprowadzania przepisów 
dotyczących konkretnych produktów,

I. mając na uwadze, że przepisy dotyczące
konkretnych produktów nie wydają się 
właściwą formą regulacji tego 
innowacyjnego sektora,

 Or.en

Poprawka 36
Kurt Joachim Lauk

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że raczej nie ma 
potrzeby wprowadzania przepisów 
dotyczących konkretnych produktów,

I. mając na uwadze, że wydaje się, iż raczej 
nie ma potrzeby wprowadzania przepisów 
dotyczących konkretnych produktów,

Or. de

Poprawka 37
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Projekt rezolucji
Punkt I a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że pożyczanie 
papierów wartościowych po to, aby 
wykonywać prawo głosu z pożyczonych
akcji stanowi złą praktykę, oraz że 
akcjonariusze długoterminowi są 
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wybierani chętniej niż krótkoterminowi,

Or.en

Poprawka 38
Sharon Bowles

Projekt rezolucji
Punkt I a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że w interesie 
lepszych uregulowań prawnych
prawodawstwo musi być stosowane 
jedynie w przypadku, gdy istnieją dowody 
na załamanie się rynku, przy czym nie 
może ono stosować dyskryminacji 
pomiędzy działalnością inwestycyjną o 
podobnym profilu,

Or.en

Poprawka 39
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Projekt rezolucji
Punkt I b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ib. mając na uwadze, że obecna struktura 
zarządzania firmą (corporate governance) 
wiąże się z brakiem równowagi pod 
względem własności, kontroli, 
przejrzystości, nadzoru, wiarygodności i 
informacji; mając na uwadze, że fundusze 
hedgingowe i fundusze private equity 
mogą mieć negatywny wpływ na 
przejrzystość zarządzania operacyjnego 
firmami,

Or.en
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Poprawka 40
Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do Komisji o przedstawienie 
Parlamentowi na podstawie art. 44, art. 47 
ust. 2 lub art. 95 traktatu WE (w 
zależności od tematyki) wniosku 
legislacyjnego lub wniosków 
legislacyjnych dotyczących przejrzystości 
funduszy hedgingowych i funduszy 
private equity; apeluje, aby wniosek ten 
(wnioski te) był(y) sporządzany(-e) na 
bazie dyskusji międzyinstytucjonalnych 
oraz w oparciu o szczegółowe zalecenia 
zamieszczone poniżej;

skreślony

Or.en

Poprawka 41
Sharon Bowles

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do Komisji o przedstawienie 
Parlamentowi na podstawie art. 44, art. 47 
ust. 2 lub art. 95 traktatu WE (w 
zależności od tematyki) wniosku 
legislacyjnego lub wniosków 
legislacyjnych dotyczących przejrzystości 
funduszy hedgingowych i funduszy private 
equity; apeluje, aby wniosek ten (wnioski 
te) był(y) sporządzany(-e) na bazie 
dyskusji międzyinstytucjonalnych oraz w 
oparciu o szczegółowe zalecenia 
zamieszczone poniżej;

1. zwraca się do Komisji o przedstawienie 
Parlamentowi, w ramach przeglądu 
dyrektywy 2004/109/WE w sprawie 
harmonizacji wymogów dotyczących 
przejrzystości, także oceny 
funkcjonowania tej dyrektywy w 
odniesieniu do inwestorów funduszy 
hedgingowych i funduszy private equity, 
wraz z odpowiednimi porównaniami z 
przykładami jej zastosowania w 
odniesieniu do innych inwestorów;

Or.en
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Poprawka 42
Kurt Joachim Lauk

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do Komisji o przedstawienie 
Parlamentowi na podstawie art. 44, art. 47 
ust. 2 lub art. 95 traktatu WE 
(w zależności od tematyki) wniosku 
legislacyjnego lub wniosków 
legislacyjnych dotyczących przejrzystości 
funduszy hedgingowych i funduszy private 
equity; apeluje, aby wniosek ten (wnioski 
te) był(y) sporządzany(-e) na bazie
dyskusji międzyinstytucjonalnych oraz 
w oparciu o szczegółowe zalecenia 
zamieszczone poniżej;

1. zwraca się do Komisji o zapewnienie 
przestrzegania przepisów obowiązujących 
w państwach członkowskich, a w razie 
konieczności o przedstawienie 
Parlamentowi wniosku legislacyjnego 
dotyczącego harmonizacji istniejących 
przepisów odnoszących się do funduszy 
hedgingowych i inwestycji private equity; 
apeluje, aby wniosek ten był sporządzany 
na bazie dyskusji międzyinstytucjonalnych 
oraz szczegółowych zaleceń 
zamieszczonych poniżej;

Or. de

Poprawka 43
Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. zwraca się do branż funduszy 
hedgingowych i funduszy private equity, 
aby rozwiązały kwestie dotyczące 
przejrzystości poprzez konkretne wnioski, 
a tam, gdzie projekty takie istnieją, aby 
wdrożyły je w odpowiedni sposób;
wnioskuje też, aby regularnie 
informowały Parlament i Komisję o 
postępach w realizacji tych inicjatyw; 
uznaje, że jeżeli w najbliższej przyszłości w 
tej branży nie dojdzie do prawdziwego 
postępu, to wówczas właściwym sposobem 
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na rozwiązanie problemów związanych z 
przejrzystością może być wniosek 
legislacyjny dotyczący przejrzystości 
funduszy hedgingowych i funduszy 
private equity; 

Or.en

Poprawka 44
Piia-Noora Kauppi

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. zwraca uwagę na potrzebę 
przezwyciężenia przeszkód stojących na 
drodze transgranicznego rozdzielania 
alternatywnych inwestycji poprzez 
ustanowienie europejskich zasad w 
zakresie ofert prywatnych dla inwestorów 
instytucjonalnych;

Or.en

Poprawka 45
Sharon Bowles

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. proponuje utworzenie jednej strony 
internetowej dla Unii Europejskiej, na 
której byłyby umieszczone i propagowane 
na forum międzynarodowym kodeksy 
postępowania; proponuje, aby strona ta 
zawierała rejestr tych podmiotów 
rynkowych, które stosują postanowienia 
kodeksów postępowania, ujawniane przez 
nie informacje oraz wyjaśnienia przyczyn 
niezgodności z tymi postanowieniami; 
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zauważa, że przyczyny niezgodności mogą 
również być narzędziem nauki;

Or.en

Poprawka 46
Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. wzywa Komisję do ustanowienia 
europejskich zasad w zakresie ofert 
prywatnych w celu wyeliminowania 
przeszkód na drodze do prowadzenia 
transgranicznego rozdzielania 
alternatywnych inwestycji;

Or.en

Poprawka 47
Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Załącznik

Projekt rezolucji Poprawka

Załącznik do projektu rezolucji

Szczegółowe zalecenia dotyczące treści 
wnioskowanych projektów.

skreślony
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Parlament Europejski zwraca się do 
Komisji o zaproponowanie dyrektywy lub 
dyrektyw gwarantujących wspólne 
standardy w zakresie przejrzystości oraz o 
rozwiązanie przedstawionych poniżej 
kwestii związanych z funduszami 
hedgingowymi i funduszami private 
equity, tak aby dyrektywa ta (lub 
dyrektywy) dawała(-ły) w koniecznych 
przypadkach państwom członkowskim 
wystarczającą elastyczność w transpozycji 
przepisów UE do istniejących w tych 
państwach systemów w zakresie prawa 
spółek.
Fundusze hedgingowe i fundusze private 
equity
Parlament Europejski zwraca się do 
Komisji o przedstawienie odpowiednich 
wniosków legislacyjnych poprzez 
dokonanie przeglądu istniejącego dorobku 
prawnego Wspólnoty dotyczącego różnych 
typów inwestorów i kontrahentów, a także 
o dostosowanie lub ustanowienie 
przepisów odnoszących się do ujawniania 
oraz terminowego przekazywania 
odpowiednich i rzeczowych informacji, 
aby przyczynić się do wysokiej jakości 
procesu podejmowania decyzji oraz 
przejrzystej komunikacji między 
inwestorami a zarządem firmy.
Nowe prawodawstwo powinno nakładać 
wymóg informowania emitentów przez 
udziałowców o ich procentowym udziale w 
prawach do głosowania wynikającym z 
nabycia lub zbycia akcji w przypadku, gdy 
procent ten przekroczy określony próg lub 
spadnie poniżej określonego progu, przy 
czym progi zaczynają się od 3% zamiast 
5%, jak określono w dyrektywie 
2004/109/WE. Nowe prawodawstwo 
powinno również zobowiązywać fundusze 
hedgingowe oraz fundusze private equity 
do ujawniania i wyjaśniania swojej 
polityki inwestycyjnej oraz związanego z 
nimi ryzyka firmom, których akcje 
nabywają lub posiadają, inwestorom 
detalicznym i instytucjonalnym, brokerom 
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ubezpieczeniowym oraz organom 
nadzorczym.
Przedstawiane wnioski powinny opierać 
się na analizie istniejącego prawodawstwa 
UE, przeprowadzonej w celu określenia 
zakresu, w jakim obowiązujące przepisy 
dotyczące przejrzystości można zastosować 
do specyficznej sytuacji funduszy 
hedgingowych oraz funduszy private 
equity.
W celu opracowania wyżej wymienionych 
wniosków legislacyjnych Komisja 
powinna w szczególności:
- przeanalizować możliwość 
wprowadzenia takich warunków dla 
umów stosowanych w odniesieniu do 
inwestycji alternatywnych, które 
zapewniają jednoznaczne ograniczenie 
ryzyka, przewidują środki, które mają 
zostać podjęte w przypadku przekroczenia 
progów, oraz określają zasady 
odpowiedniego ujawniania informacji, 
zawierają jasny opis okresów zamrożenia 
środków, jak również jasno określone 
warunki dotyczące wypowiedzenia i 
wygaśnięcia umowy;
- zbadać kwestię prania brudnych 
pieniędzy w kontekście funduszy 
hedgingowych i funduszy private equity.
Fundusze hedgingowe
Parlament Europejski zwraca się do 
Komisji o opracowanie przepisów 
zwiększających przejrzystość systemu 
głosowania w funduszach hedgingowych, 
biorąc pod uwagę, że adresatami 
przepisów wspólnotowych powinni być 
zarządcy takich funduszy. Przepisy takie 
mogłyby również obejmować system 
identyfikacji udziałowców w skali całej 
UE.
W celu opracowania wyżej 
wymienionego(-ych) wniosku(-ów) 
legislacyjnego(-ych) Komisja powinna w 
szczególności:
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- zbadać możliwość zmniejszenia 
niepożądanych skutków pożyczania 
papierów wartościowych;
- zbadać, czy wymogi w zakresie 
sprawozdawczości powinny również mieć 
zastosowanie do umów o współpracy 
między kilkoma udziałowcami oraz do 
pośredniego nabywania praw do 
głosowania za pomocą uzgodnień 
dotyczących opcji.
Fundusze private equity
Parlament Europejski zwraca się do 
Komisji o opracowanie przepisów 
zabraniających funduszom private equity 
„plądrowania” przedsiębiorstw 
(refinansowania służącego wyprzedaży 
aktywów nabywanego przedsiębiorstwa, 
tzw. „asset stripping”), a tym samym 
nielegalnego wykorzystania swojej siły 
finansowej w sposób, który stawia 
nabywane przedsiębiorstwo w 
niekorzystnej sytuacji, nie przynosząc 
żadnych korzyści dla przyszłości firmy 
oraz sytuacji jej pracowników, wierzycieli
i partnerów biznesowych.
W celu opracowania wyżej 
wspomnianego(-ych) wniosku(-ów) 
legislacyjnego(-ych) Komisja powinna 
przeanalizować sposoby rozwiązania 
problemów w przypadkach, kiedy banki 
pożyczają ogromne kwoty pieniędzy 
funduszom private equity, a następnie 
zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności 
jeżeli chodzi o cel, w jakim te pieniądze są 
wykorzystywane lub pochodzenie 
pieniędzy wykorzystywanych do spłaty 
kredytu.

Or.en
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Poprawka 48
Sharon Bowles

Projekt rezolucji
Załącznik

Projekt rezolucji Poprawka

Załącznik do projektu rezolucji

Szczegółowe zalecenia dotyczące treści 
wnioskowanych projektów.

skreślony

Parlament Europejski zwraca się do 
Komisji o zaproponowanie dyrektywy lub 
dyrektyw gwarantujących wspólne 
standardy w zakresie przejrzystości oraz o 
rozwiązanie przedstawionych poniżej 
kwestii związanych z funduszami 
hedgingowymi i funduszami private 
equity, tak aby dyrektywa ta (lub 
dyrektywy) dawała(-ły) w koniecznych 
przypadkach państwom członkowskim 
wystarczającą elastyczność w transpozycji 
przepisów UE do istniejących w tych 
państwach systemów w zakresie prawa 
spółek.
Fundusze hedgingowe i fundusze private 
equity
Parlament Europejski zwraca się do 
Komisji o przedstawienie odpowiednich 
wniosków legislacyjnych poprzez 
dokonanie przeglądu istniejącego dorobku 
prawnego Wspólnoty dotyczącego różnych 
typów inwestorów i kontrahentów, a także 
o dostosowanie lub ustanowienie 
przepisów odnoszących się do ujawniania 
oraz terminowego przekazywania 
odpowiednich i rzeczowych informacji, 
aby przyczynić się do wysokiej jakości 
procesu podejmowania decyzji oraz 
przejrzystej komunikacji między 
inwestorami a zarządem firmy.
Nowe prawodawstwo powinno nakładać 
wymóg informowania emitentów przez 
udziałowców o ich procentowym udziale w 
prawach do głosowania wynikającym z 
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nabycia lub zbycia akcji w przypadku, gdy 
procent ten przekroczy określony próg lub 
spadnie poniżej określonego progu, przy
czym progi zaczynają się od 3% zamiast 
5%, jak określono w dyrektywie 
2004/109/WE. Nowe prawodawstwo 
powinno również zobowiązywać fundusze 
hedgingowe oraz fundusze private equity 
do ujawniania i wyjaśniania swojej 
polityki inwestycyjnej oraz związanego z 
nimi ryzyka firmom, których akcje 
nabywają lub posiadają, inwestorom 
detalicznym i instytucjonalnym, brokerom 
ubezpieczeniowym oraz organom 
nadzorczym.
Przedstawiane wnioski powinny opierać 
się na analizie istniejącego prawodawstwa 
UE, przeprowadzonej w celu określenia 
zakresu, w jakim obowiązujące przepisy 
dotyczące przejrzystości można zastosować 
do specyficznej sytuacji funduszy 
hedgingowych oraz funduszy private 
equity.
W celu opracowania wyżej wymienionych 
wniosków legislacyjnych Komisja 
powinna w szczególności:
- przeanalizować możliwość 
wprowadzenia takich warunków dla 
umów stosowanych w odniesieniu do 
inwestycji alternatywnych, które 
zapewniają jednoznaczne ograniczenie 
ryzyka, przewidują środki, które mają 
zostać podjęte w przypadku przekroczenia 
progów, oraz określają zasady 
odpowiedniego ujawniania informacji, 
zawierają jasny opis okresów zamrożenia 
środków, jak również jasno określone 
warunki dotyczące wypowiedzenia i 
wygaśnięcia umowy;
- zbadać kwestię prania brudnych 
pieniędzy w kontekście funduszy 
hedgingowych i funduszy private equity.
Fundusze hedgingowe
Parlament Europejski zwraca się do 
Komisji o ustanowienie przepisów
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zwiększających przejrzystość polityki 
głosowania w funduszach hedgingowych, 
z zastosowaniem zasady, że przepisy 
Wspólnoty powinny być skierowane do 
osób zarządzających takimi funduszami; 
przepisy takie mogą obejmować również 
ogólnoeuropejski system identyfikacji 
akcjonariuszy;
W celu opracowania wyżej 
wymienionego(-ych) wniosku(-ów) 
legislacyjnego(-ych) Komisja powinna w 
szczególności:
- zbadać możliwość zmniejszenia 
niepożądanych skutków pożyczania 
papierów wartościowych;
- zbadać, czy wymogi w zakresie 
sprawozdawczości powinny również mieć 
zastosowanie do umów o współpracy 
między kilkoma udziałowcami oraz do 
pośredniego nabywania praw do 
głosowania za pomocą uzgodnień 
dotyczących opcji.
Fundusze private equity
Parlament Europejski zwraca się do 
Komisji o opracowanie przepisów 
zabraniających funduszom private equity 
„plądrowania” przedsiębiorstw 
(refinansowania służącego wyprzedaży 
aktywów nabywanego przedsiębiorstwa, 
tzw. „asset stripping”), a tym samym 
nielegalnego wykorzystania swojej siły 
finansowej w sposób, który stawia 
nabywane przedsiębiorstwo w 
niekorzystnej sytuacji, nie przynosząc 
żadnych korzyści dla przyszłości firmy 
oraz sytuacji jej pracowników, wierzycieli 
i partnerów biznesowych.
W celu opracowania wyżej 
wspomnianego(-ych) wniosku(-ów) 
legislacyjnego(-ych) Komisja powinna 
przeanalizować sposoby rozwiązania 
problemów w przypadkach, kiedy banki 
pożyczają ogromne kwoty pieniędzy 
funduszom private equity, a następnie 
zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności 
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jeżeli chodzi o cel, w jakim te pieniądze są 
wykorzystywane lub pochodzenie 
pieniędzy wykorzystywanych do spłaty 
kredytu.

Or. en

Poprawka 49
Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Załącznik – część wprowadzająca

Projekt rezolucji Poprawka

Parlament Europejski zwraca się do 
Komisji o zaproponowanie dyrektywy lub 
dyrektyw gwarantujących wspólne 
standardy w zakresie przejrzystości oraz o 
rozwiązanie przedstawionych poniżej 
kwestii związanych z funduszami 
hedgingowymi i funduszami private 
equity, tak aby dyrektywa ta (lub 
dyrektywy) dawała(-ły) w koniecznych 
przypadkach państwom członkowskim 
wystarczającą elastyczność w transpozycji 
przepisów UE do istniejących w tych 
państwach systemów w zakresie prawa 
spółek.

Parlament Europejski zwraca się do branż 
funduszy hedgingowych i funduszy 
private equity, aby przedstawiły konkretne 
wnioski, gwarantujące wspólne standardy 
w zakresie przejrzystości oraz aby tam, 
gdzie wnioski już istnieją, odpowiednio je 
wdrożyły.

Or.en

Poprawka 50
Sharon Bowles

Projekt rezolucji
Załącznik – ustęp wprowadzający

Projekt rezolucji Poprawka

Parlament Europejski zwraca się do 
Komisji o zaproponowanie dyrektywy lub 
dyrektyw gwarantujących wspólne 
standardy w zakresie przejrzystości oraz o 

Parlament Europejski zwraca się do 
Komisji, aby ułatwiała wprowadzanie 
usprawnień dotyczących przejrzystości
poprzez wspieranie i monitoring rozwoju 
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rozwiązanie przedstawionych poniżej 
kwestii związanych z funduszami 
hedgingowymi i funduszami private equity, 
tak aby dyrektywa ta (lub dyrektywy) 
dawała(-ły) w koniecznych przypadkach 
państwom członkowskim wystarczającą 
elastyczność w transpozycji przepisów UE 
do istniejących w tych państwach 
systemów w zakresie prawa spółek.

już wprowadzonej przez osoby 
zarządzające funduszami hedgingowymi i 
funduszami private equity oraz ich 
kontrahentów samoregulacji, oraz 
zachęcała państwa członkowskie do 
wspierania tych wysiłków poprzez dialog i 
wymianę najlepszych praktyk.

Or.en

Poprawka 51
Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Załącznik – o funduszach hedgingowych i funduszach private equity

Projekt rezolucji Poprawka

Parlament Europejski zwraca się do
Komisji o przedstawienie odpowiednich 
wniosków legislacyjnych poprzez 
dokonanie przeglądu istniejącego dorobku 
prawnego Wspólnoty dotyczącego różnych 
typów inwestorów i kontrahentów, a także 
o dostosowanie lub ustanowienie 
przepisów odnoszących się do ujawniania 
oraz terminowego przekazywania 
odpowiednich i rzeczowych informacji, 
aby przyczynić się do wysokiej jakości 
procesu podejmowania decyzji oraz 
przejrzystej komunikacji między 
inwestorami a zarządem firmy.

Parlament Europejski zwraca się do branż 
funduszy hedgingowych i funduszy 
private equity o przedstawienie
odpowiednich i konkretnych wniosków, a 
także o dostosowanie lub ustanowienie 
przepisów odnoszących się do ujawniania 
oraz terminowego przekazywania 
odpowiednich i rzeczowych informacji, 
aby przyczynić się do wysokiej jakości 
procesu podejmowania decyzji oraz 
przejrzystej komunikacji między 
inwestorami a zarządem firmy; tam, gdzie 
wnioski już istnieją, powinny zostać 
odpowiednio wdrożone;

Nowe prawodawstwo powinno nakładać 
wymóg informowania emitentów przez 
udziałowców o ich procentowym udziale w 
prawach do głosowania wynikającym z 
nabycia lub zbycia akcji w przypadku, gdy 
procent ten przekroczy określony próg lub 
spadnie poniżej określonego progu, przy 
czym progi zaczynają się od 3% zamiast 
5%, jak określono w dyrektywie 
2004/109/WE. Nowe prawodawstwo 
powinno również zobowiązywać fundusze 
hedgingowe oraz fundusze private equity 
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do ujawniania i wyjaśniania swojej 
polityki inwestycyjnej oraz związanego z 
nimi ryzyka firmom, których akcje 
nabywają lub posiadają, inwestorom 
detalicznym i instytucjonalnym, brokerom 
ubezpieczeniowym oraz organom 
nadzorczym.
Przedstawiane wnioski powinny opierać 
się na analizie istniejącego prawodawstwa 
UE, przeprowadzonej w celu określenia
zakresu, w jakim obowiązujące przepisy 
dotyczące przejrzystości można 
zastosować do specyficznej sytuacji 
funduszy hedgingowych oraz funduszy 
private equity.

Przedstawiane wnioski powinny
uzupełniać obowiązujące przepisy 
dotyczące przejrzystości;

W celu opracowania wyżej wymienionych 
wniosków legislacyjnych Komisja 
powinna w szczególności:
- przeanalizować możliwość 
wprowadzenia takich warunków dla 
umów stosowanych w odniesieniu do 
inwestycji alternatywnych, które 
zapewniają jednoznaczne ograniczenie 
ryzyka, przewidują środki, które mają 
zostać podjęte w przypadku przekroczenia 
progów, oraz określają zasady 
odpowiedniego ujawniania informacji, 
zawierają jasny opis okresów zamrożenia 
środków, jak również jasno określone 
warunki dotyczące wypowiedzenia i 
wygaśnięcia umowy;
- zbadać kwestię prania brudnych 
pieniędzy w kontekście funduszy 
hedgingowych i funduszy private equity.

Or.en

Poprawka 52
Sharon Bowles

Projekt rezolucji
Załącznik – o funduszach hedgingowych i funduszach private equity 

Projekt rezolucji Poprawka

Parlament Europejski zwraca się do Parlament Europejski zwraca się do 
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Komisji o przedstawienie odpowiednich 
wniosków legislacyjnych poprzez 
dokonanie przeglądu istniejącego dorobku 
prawnego Wspólnoty dotyczącego różnych 
typów inwestorów i kontrahentów, a także 
o dostosowanie lub ustanowienie 
przepisów odnoszących się do ujawniania 
oraz terminowego przekazywania 
odpowiednich i rzeczowych informacji, 
aby przyczynić się do wysokiej jakości 
procesu podejmowania decyzji oraz 
przejrzystej komunikacji między 
inwestorami a zarządem firmy.

Komisji o dokonanie przeglądu 
istniejącego dorobku prawnego Wspólnoty 
dotyczącego różnych typów inwestorów i 
kontrahentów, wraz z oceną ich wpływu i 
konkluzją w sprawie tego, czy istnieją 
braki, w związku z którymi należy 
wprowadzić korekty.

Nowe prawodawstwo powinno nakładać 
wymóg informowania emitentów przez 
udziałowców o ich procentowym udziale w 
prawach do głosowania wynikającym z 
nabycia lub zbycia akcji w przypadku, gdy 
procent ten przekroczy określony próg lub 
spadnie poniżej określonego progu, przy 
czym progi zaczynają się od 3% zamiast 
5%, jak określono w dyrektywie 
2004/109/WE. Nowe prawodawstwo 
powinno również zobowiązywać fundusze 
hedgingowe oraz fundusze private equity 
do ujawniania i wyjaśniania swojej 
polityki inwestycyjnej oraz związanego z 
nimi ryzyka firmom, których akcje 
nabywają lub posiadają, inwestorom 
detalicznym i instytucjonalnym, brokerom 
ubezpieczeniowym oraz organom 
nadzorczym.
Przedstawiane wnioski powinny opierać 
się na analizie istniejącego prawodawstwa 
UE, przeprowadzonej w celu określenia 
zakresu, w jakim obowiązujące przepisy 
dotyczące przejrzystości można 
zastosować do specyficznej sytuacji 
funduszy hedgingowych oraz funduszy 
private equity.

Wyraża przekonanie, że Komisja nie może 
stosować dyskryminacji pomiędzy 
rodzajami aktywów oraz że do każdej 
analizy istniejącego prawodawstwa UE i
przepisów dotyczących przejrzystości 
należy podchodzić całościowo i nie 
ograniczać ich do specyficznej sytuacji 
funduszy hedgingowych oraz funduszy 
private equity.

W celu opracowania wyżej wymienionych 
wniosków legislacyjnych Komisja 
powinna w szczególności:

Zachęca Komisję do zbadania metod 
zwiększenia widoczności i poprawy 
rozumienia ryzyka, jako czynnika 
odróżniającego się od wartości kredytu. 
Należy zwrócić uwagę na to, czy 
obowiązujące dyrektywy i instrumenty 



AM\720518PL.doc 37/48 PE405.821v01-00

PL

dotyczące przejrzystości nie są w 
rezultacie sabotowane przez „prawny 
spam” oraz nadmierne zrzeczenia zawarte 
w umowach;

- przeanalizować możliwość 
wprowadzenia takich warunków dla 
umów stosowanych w odniesieniu do 
inwestycji alternatywnych, które 
zapewniają jednoznaczne ograniczenie 
ryzyka, przewidują środki, które mają 
zostać podjęte w przypadku przekroczenia 
progów, oraz określają zasady 
odpowiedniego ujawniania informacji, 
zawierają jasny opis okresów zamrożenia 
środków, jak również jasno określone 
warunki dotyczące wypowiedzenia i 
wygaśnięcia umowy;
- zbadać kwestię prania brudnych 
pieniędzy w kontekście funduszy 
hedgingowych i funduszy private equity.

Or.en

Poprawka 53
Kurt Joachim Lauk

Projekt rezolucji
Załącznik – o funduszach hedgingowych i funduszach private equity – akapit pierwszy 

Projekt rezolucji Poprawka

Parlament Europejski zwraca się do 
Komisji o przedstawienie odpowiednich 
wniosków legislacyjnych poprzez 
dokonanie przeglądu istniejącego dorobku 
prawnego Wspólnoty dotyczącego różnych 
typów inwestorów i kontrahentów, a także 
o dostosowanie lub ustanowienie 
przepisów odnoszących się do ujawniania 
oraz terminowego przekazywania 
odpowiednich i rzeczowych informacji, 
aby przyczynić się do wysokiej jakości 
procesu podejmowania decyzji oraz 
przejrzystej komunikacji między 
inwestorami a zarządem firmy.

Parlament Europejski zwraca się do 
Komisji o dokonanie przeglądu 
istniejącego dorobku prawnego Wspólnoty 
dotyczącego różnych typów inwestorów i 
kontrahentów, o zbadanie możliwości 
wprowadzenia rozróżnienia między 
inwestorami funduszy hedgingowych, 
funduszy private equity a inwestorami 
innego typu, a także o dostosowanie 
przepisów dyrektywy w sprawie spójności 
odnoszących się do ujawniania oraz 
terminowego przekazywania odpowiednich 
i rzeczowych informacji, aby przyczynić 
się do wysokiej jakości procesu 
podejmowania decyzji oraz przejrzystej 
komunikacji między inwestorami a 
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zarządem firmy.

Or.en

Poprawka 54
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Projekt rezolucji
Załącznik – o funduszach hedgingowych i funduszach private equity – akapit pierwszy

Projekt rezolucji Poprawka

Parlament Europejski zwraca się do 
Komisji o przedstawienie odpowiednich 
wniosków legislacyjnych poprzez 
dokonanie przeglądu istniejącego dorobku 
prawnego Wspólnoty dotyczącego różnych 
typów inwestorów i kontrahentów, a także 
o dostosowanie lub ustanowienie 
przepisów odnoszących się do ujawniania 
oraz terminowego przekazywania 
odpowiednich i rzeczowych informacji, 
aby przyczynić się do wysokiej jakości 
procesu podejmowania decyzji oraz 
przejrzystej komunikacji między 
inwestorami a zarządem firmy.

Parlament Europejski zwraca się do 
Komisji o przedstawienie odpowiednich 
wniosków legislacyjnych poprzez 
dokonanie przeglądu istniejącego dorobku 
prawnego Wspólnoty dotyczącego różnych 
typów inwestorów i kontrahentów, a także 
o dostosowanie lub ustanowienie 
przepisów odnoszących się do ujawniania 
oraz terminowego przekazywania 
odpowiednich i rzeczowych informacji, 
aby przyczynić się do wysokiej jakości 
procesu podejmowania decyzji oraz 
przejrzystej komunikacji między 
inwestorami a zarządem firmy, jak również 
pomiędzy inwestorami i innymi 
kontrahentami.

Or.en

Poprawka 55
Kurt Joachim Lauk

Projekt rezolucji
Załącznik – o funduszach hedgingowych i funduszach private equity – akapit drugi 

Projekt rezolucji Poprawka

Nowe prawodawstwo powinno nakładać 
wymóg informowania emitentów przez 
udziałowców o ich procentowym udziale w 
prawach do głosowania wynikającym z 

Nowe prawodawstwo powinno nakładać 
wymóg informowania emitentów przez 
udziałowców o ich procentowym udziale w 
prawach do głosowania wynikającym z 
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nabycia lub zbycia akcji w przypadku, gdy 
procent ten przekroczy określony próg lub 
spadnie poniżej określonego progu, przy 
czym progi zaczynają się od 3% zamiast 
5%, jak określono w dyrektywie 
2004/109/WE. Nowe prawodawstwo 
powinno również zobowiązywać fundusze 
hedgingowe oraz fundusze private equity 
do ujawniania i wyjaśniania swojej polityki 
inwestycyjnej oraz związanego z nimi 
ryzyka firmom, których akcje nabywają 
lub posiadają, inwestorom detalicznym i 
instytucjonalnym, brokerom 
ubezpieczeniowym oraz organom 
nadzorczym.

nabycia lub zbycia akcji w przypadku, gdy 
procent ten przekroczy określony próg lub 
spadnie poniżej określonego progu, przy 
czym progi zaczynają się od 3% zamiast 
5%, jak określono w dyrektywie 
2004/109/WE. Nowe prawodawstwo 
powinno również zobowiązywać fundusze 
hedgingowe oraz fundusze private equity, 
jeżeli odpowiednie kategorie inwestorów 
można odróżnić od pozostałych, do 
ujawniania i wyjaśniania swojej ogólnej
polityki inwestycyjnej oraz związanego z 
nimi ryzyka firmom, których akcje 
nabywają lub posiadają, inwestorom 
detalicznym i instytucjonalnym, brokerom 
ubezpieczeniowym oraz organom 
nadzorczym.

Or.en

Poprawka 56
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Projekt rezolucji
Załącznik – o funduszach hedgingowych i funduszach private equity – akapit czwarty

Projekt rezolucji Poprawka

W celu opracowania wyżej wymienionych 
wniosków legislacyjnych Komisja powinna 
w szczególności:

W celu opracowania wyżej wymienionych 
wniosków legislacyjnych Komisja powinna 
w szczególności:

- przeanalizować możliwość wprowadzenia 
takich warunków dla umów stosowanych 
w odniesieniu do inwestycji 
alternatywnych, które zapewniają 
jednoznaczne ograniczenie ryzyka, 
przewidują środki, które mają zostać 
podjęte w przypadku przekroczenia 
progów, oraz określają zasady 
odpowiedniego ujawniania informacji, 
zawierają jasny opis okresów zamrożenia 
środków, jak również jasno określone 
warunki dotyczące wypowiedzenia i 
wygaśnięcia umowy;

- przeanalizować możliwość wprowadzenia 
takich warunków dla umów stosowanych 
w odniesieniu do inwestycji 
alternatywnych, które zapewniają 
jednoznaczne ograniczenie ryzyka, 
przewidują środki, które mają zostać 
podjęte w przypadku przekroczenia 
progów, oraz określają zasady 
odpowiedniego ujawniania informacji, 
zawierają jasny opis okresów zamrożenia 
środków, jak również jasno określone 
warunki dotyczące wypowiedzenia i 
wygaśnięcia umowy;

- zbadać kwestię prania brudnych - zbadać kwestię prania brudnych 
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pieniędzy w kontekście funduszy 
hedgingowych i funduszy private equity.

pieniędzy w kontekście funduszy 
hedgingowych i funduszy private equity.

- przeprowadzić harmonizację przepisów i 
zaleceń dotyczących rejestracji i 
identyfikacji akcjonariuszy posiadających 
wyższy od określonego odsetek udziałów 
oraz ujawniania ich strategii i zamiarów;
- przedstawić wnioski dotyczące przepisów 
i zaleceń mających zapobiec nadużyciom 
w odniesieniu do pożyczania papierów 
wartościowych w celu wykonywania w 
trakcie zgromadzeń akcjonariuszy praw 
głosu z pożyczonych akcji;
- przedstawić wnioski dotyczące przepisów 
i zaleceń mających zobowiązać 
pośredników do umożliwienia pierwotnym 
akcjonariuszom aktywnego udziału w 
głosowaniu w trakcie walnych 
zgromadzeń akcjonariuszy oraz 
zagwarantowania, że ich instrukcje 
dotyczące głosowania są przestrzegane 
przez pełnomocników, a także do 
zagwarantowania, że polityka głosowania 
określonych akcjonariuszy zostanie 
ujawniona;
- ustanowienia, we współpracy z branżą, 
kodeksu najlepszych praktyk w zakresie 
sposobów przywrócenia równowagi w 
obecnej strukturze zarządzania firmami w 
celu wzmocnienia długoterminowej 
orientacji i zniechęcania do stosowania 
zachęt o charakterze finansowym i innym, 
sprzyjających podejmowaniu 
nadmiernego ryzyka w krótkim terminie 
oraz nieodpowiedzialnym zachowaniom;

Or.en

Poprawka 57
Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Załącznik – część dotycząca funduszy hedgingowych
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Projekt rezolucji Poprawka

Parlament Europejski zwraca się do
Komisji o ustanowienie przepisów
zwiększających przejrzystość polityki 
głosowania w funduszach hedgingowych, z 
zastosowaniem zasady, że przepisy 
Wspólnoty powinny być skierowane do 
osób zarządzających takimi funduszami; 
przepisy takie mogą obejmować również 
ogólnoeuropejski system identyfikacji 
akcjonariuszy;

Parlament Europejski zwraca się do branży 
funduszy hedgingowych o ustanowienie 
przepisów samoregulacji zwiększających 
przejrzystość polityki głosowania w 
funduszach hedgingowych oraz o zbadanie 
możliwości zmniejszenia niepożądanych 
skutków pożyczania papierów 
wartościowych i pośredniego nabywania 
prawa do głosu poprzez uzgodnienia 
dotyczące opcji; tam, gdzie inicjatywy 
takie już istnieją, powinny one być 
odpowiednio wdrażane;

W celu opracowania wyżej 
wymienionego(-ych) wniosku(-ów) 
legislacyjnego(-ych) Komisja powinna w 
szczególności:
- zbadać możliwość zmniejszenia 
niepożądanych skutków pożyczania 
papierów wartościowych;
- zbadać, czy wymogi w zakresie 
sprawozdawczości powinny również mieć 
zastosowanie do umów o współpracy 
między kilkoma udziałowcami oraz do 
pośredniego nabywania praw do 
głosowania za pomocą uzgodnień 
dotyczących opcji.

Or. en

Poprawka 58
Sharon Bowles

Projekt rezolucji
Załącznik – część dotycząca funduszy hedgingowych

Projekt rezolucji Poprawka

Parlament Europejski zwraca się do
Komisji o ustanowienie przepisów
zwiększających przejrzystość polityki 
głosowania w funduszach hedgingowych, 
z zastosowaniem zasady, że przepisy 

Parlament Europejski zwraca się do
Komisji o:
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Wspólnoty powinny być skierowane do 
osób zarządzających takimi funduszami; 
przepisy takie mogą obejmować również 
ogólnoeuropejski system identyfikacji 
akcjonariuszy;
W celu opracowania wyżej 
wymienionego(-ych) wniosku(-ów) 
legislacyjnego(-ych) Komisja powinna w 
szczególności:
- zbadać możliwość zmniejszenia 
niepożądanych skutków pożyczania 
papierów wartościowych;

- zbadanie możliwości zmniejszenia 
niepożądanych skutków pożyczania 
papierów wartościowych;

- zbadać, czy wymogi w zakresie 
sprawozdawczości powinny również mieć 
zastosowanie do umów o współpracy 
między kilkoma udziałowcami oraz do 
pośredniego nabywania praw do 
głosowania za pomocą uzgodnień 
dotyczących opcji.

- zbadanie, czy wymogi w zakresie 
sprawozdawczości powinny również mieć 
zastosowanie do pośredniego nabywania 
praw do głosowania za pomocą uzgodnień 
dotyczących opcji.

Or. en

Poprawka 59
Kurt Joachim Lauk

Projekt rezolucji
Załącznik – część dotycząca funduszy hedgingowych – akapit pierwszy

Projekt rezolucji Poprawka

Parlament Europejski zwraca się do
Komisji o ustanowienie przepisów
zwiększających przejrzystość polityki 
głosowania w funduszach hedgingowych, z 
zastosowaniem zasady, że przepisy 
Wspólnoty powinny być skierowane do 
osób zarządzających takimi funduszami; 
przepisy takie mogą obejmować również 
ogólnoeuropejski system identyfikacji 
akcjonariuszy;

Parlament Europejski zwraca się do
Komisji o ustanowienie przepisów
zwiększających przejrzystość polityki 
głosowania w funduszach hedgingowych, z 
zastosowaniem zasady, że przepisy 
Wspólnoty powinny być skierowane do 
osób zarządzających takimi funduszami; 
przepisy takie mogą obejmować również 
ogólnoeuropejski system identyfikacji 
akcjonariuszy w odniesieniu do 
zarejestrowanych akcji;

 Or.en
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Poprawka 60
Kurt Joachim Lauk

Projekt rezolucji
Załącznik – część dotycząca funduszy hedgingowych – akapit drugi – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

- zbadać możliwość zmniejszenia 
niepożądanych skutków pożyczania 
papierów wartościowych;

- zbadać praktyki rynkowe dotyczące 
pożyczania papierów wartościowych i 
wykonywania prawa głosu z pożyczonych 
akcji, mając na uwadze stworzenie 
lepszych uregulowań prawnych i 
pozytywne skutki pożyczania papierów 
wartościowych, które obejmują między 
innymi stworzenie możliwości uniknięcia 
opóźnień w rozliczeniach papierów 
wartościowych, co przyczynia się do 
zwiększenia skuteczności funkcjonowania 
tych rynków;

Or.en

Poprawka 61
Ieke van den Burg

Projekt rezolucji
Załącznik – część dotycząca funduszy private equity

Projekt rezolucji Poprawka

Parlament Europejski zwraca się do 
Komisji o opracowanie przepisów 
zabraniających funduszom private equity 
„plądrowania” przedsiębiorstw 
(refinansowania służącego wyprzedaży 
aktywów nabywanego przedsiębiorstwa, 
tzw. „asset stripping”), a tym samym 
nielegalnego wykorzystania swojej siły 
finansowej w sposób, który stawia 
nabywane przedsiębiorstwo w 
niekorzystnej sytuacji, nie przynosząc 
żadnych korzyści dla przyszłości firmy 
oraz sytuacji jej pracowników, wierzycieli 
i partnerów biznesowych.

Parlament Europejski zwraca się do 
Komisji o opracowanie przepisów 
zabraniających funduszom private equity 
„plądrowania” przedsiębiorstw 
(refinansowania służącego wyprzedaży 
aktywów nabywanego przedsiębiorstwa, 
tzw. „asset stripping”), a tym samym 
nielegalnego wykorzystania swojej siły 
finansowej w sposób, który stawia 
nabywane przedsiębiorstwo w 
niekorzystnej sytuacji, nie przynosząc 
żadnych korzyści dla przyszłości firmy 
oraz sytuacji jej pracowników, wierzycieli 
i partnerów biznesowych.

W tym celu Komisja powinna wprowadzić 
ograniczenia w zakresie wycofywania 
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środków płynnych z nabytej firmy; w 
szczególności należy ukrócić praktykę 
finansowania dywidend (korzyści 
wynikających z zysku) za pomocą 
dodatkowego zadłużenia aktywów firmy; 
należy przyjąć wspólny zestaw zasad 
mających zagwarantować utrzymanie 
kapitału firm; 
W tym samym duchu Komisja powinna 
wprowadzić przepisy, które będą 
przewidywać pełną przejrzystość 
wynagrodzeń osób zarządzających, 
obejmującą opcje, poprzez formalne 
zatwierdzenie przez walne zgromadzenie 
akcjonariuszy firmy;

Or.en

Poprawka 62
Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Załącznik – część dotycząca funduszy private equity

Projekt rezolucji Poprawka

Parlament Europejski zwraca się do
Komisji o opracowanie przepisów 
zabraniających funduszom private equity 
„plądrowania” przedsiębiorstw 
(refinansowania służącego wyprzedaży 
aktywów nabywanego przedsiębiorstwa, 
tzw. „asset stripping”), a tym samym 
nielegalnego wykorzystania swojej siły 
finansowej w sposób, który stawia 
nabywane przedsiębiorstwo w 
niekorzystnej sytuacji, nie przynosząc 
żadnych korzyści dla przyszłości firmy 
oraz sytuacji jej pracowników, wierzycieli 
i partnerów biznesowych.

Parlament Europejski zwraca się do branży 
funduszy private equity o opracowanie 
przepisów samoregulacji zabraniających 
funduszom private equity „plądrowania” 
przedsiębiorstw (refinansowania służącego 
wyprzedaży aktywów nabywanego 
przedsiębiorstwa, tzw. „asset stripping”), a 
tym samym nielegalnego wykorzystania 
swojej siły finansowej w sposób, który 
stawia nabywane przedsiębiorstwo w 
niekorzystnej sytuacji, nie przynosząc 
żadnych korzyści dla przyszłości firmy 
oraz sytuacji jej pracowników, wierzycieli 
i partnerów biznesowych; tam, gdzie 
inicjatywy takie już istnieją, powinny one 
być odpowiednio wdrażane;

W celu opracowania wyżej 
wspomnianego(-ych) wniosku(-ów) 
legislacyjnego(-ych) Komisja powinna 
przeanalizować sposoby rozwiązania 
problemów w przypadkach, kiedy banki 
pożyczają ogromne kwoty pieniędzy 
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funduszom private equity, a następnie 
zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności 
jeżeli chodzi o cel, w jakim te pieniądze są 
wykorzystywane lub pochodzenie 
pieniędzy wykorzystywanych do spłaty 
kredytu.

Or.en

Poprawka 63
Sharon Bowles

Projekt rezolucji
Załącznik – część dotycząca funduszy private equity

Projekt rezolucji Poprawka

Parlament Europejski zwraca się do 
Komisji o opracowanie przepisów 
zabraniających funduszom private equity 
„plądrowania” przedsiębiorstw 
(refinansowania służącego wyprzedaży 
aktywów nabywanego przedsiębiorstwa, 
tzw. „asset stripping”), a tym samym 
nielegalnego wykorzystania swojej siły 
finansowej w sposób, który stawia 
nabywane przedsiębiorstwo w 
niekorzystnej sytuacji, nie przynosząc 
żadnych korzyści dla przyszłości firmy 
oraz sytuacji jej pracowników, wierzycieli 
i partnerów biznesowych.

Parlament Europejski zwraca się do 
Komisji o sprawdzenie, czy państwa 
członkowskie przyjęły środki 
zapobiegające wyprzedaży aktywów, 
obejmujące odpowiednie obowiązki
dotyczące dyrektorów, aby przekonać się, 
czy istnieją jakiekolwiek dowody na to, że 
instrument Wspólnoty mógłby być 
bardziej skuteczny; 

W celu opracowania wyżej 
wspomnianego(-ych) wniosku(-ów) 
legislacyjnego(-ych) Komisja powinna 
przeanalizować sposoby rozwiązania 
problemów w przypadkach, kiedy banki 
pożyczają ogromne kwoty pieniędzy 
funduszom private equity, a następnie 
zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności 
jeżeli chodzi o cel, w jakim te pieniądze są 
wykorzystywane lub pochodzenie 
pieniędzy wykorzystywanych do spłaty 
kredytu.

Or.en
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Poprawka 64
Kurt Joachim Lauk

Projekt rezolucji
Załącznik – część dotycząca funduszy private equity – akapit pierwszy

Projekt rezolucji Poprawka

Parlament Europejski zwraca się do 
Komisji o opracowanie przepisów 
zabraniających funduszom private equity 
„plądrowania” przedsiębiorstw 
(refinansowania służącego wyprzedaży 
aktywów nabywanego przedsiębiorstwa,
tzw. „asset stripping”), a tym samym 
nielegalnego wykorzystania swojej siły 
finansowej w sposób, który stawia 
nabywane przedsiębiorstwo w 
niekorzystnej sytuacji, nie przynosząc 
żadnych korzyści dla przyszłości firmy
oraz sytuacji jej pracowników, wierzycieli 
i partnerów biznesowych.

Parlament Europejski zwraca się do 
Komisji o takie zbadanie, ocenę i w razie 
konieczności zmianę istniejących 
przepisów wspólnotowych, uwzględniając 
przepisy krajowe, aby uniemożliwić 
„plądrowanie” przedsiębiorstwa, które w 
długim terminie stawia nabywane 
przedsiębiorstwo w niekorzystnej sytuacji, 
nie przynosząc żadnych korzyści dla jego 
przyszłości oraz interesów jego
pracowników, wierzycieli i partnerów 
biznesowych.

Or. de

Poprawka 65
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Projekt rezolucji
Załącznik – część dotycząca funduszy private equity – akapit drugi

Projekt rezolucji Poprawka

W celu opracowania wyżej 
wspomnianego(-ych) wniosku(-ów) 
legislacyjnego(-ych) Komisja powinna 
przeanalizować sposoby rozwiązania 
problemów w przypadkach, kiedy banki 
pożyczają ogromne kwoty pieniędzy 
funduszom private equity, a następnie 
zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności 
jeżeli chodzi o cel, w jakim te pieniądze są 
wykorzystywane lub pochodzenie 
pieniędzy wykorzystywanych do spłaty 
kredytu.

W celu opracowania wyżej 
wspomnianego(-ych) wniosku(-ów) 
legislacyjnego(-ych) Komisja powinna 
przeanalizować sposoby rozwiązania 
problemów w przypadkach, kiedy banki 
pożyczają ogromne kwoty pieniędzy 
funduszom private equity, a następnie 
zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności 
jeżeli chodzi o cel, w jakim te pieniądze są 
wykorzystywane lub pochodzenie 
pieniędzy wykorzystywanych do spłaty 
kredytu; Komisja powinna również 
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sprawdzić sposoby ustalania górnych 
limitów łącznego kredytowania 
dotyczących pojedynczego wykupu, z 
uwagi na zdolność firmy do 
funkcjonowania.

Or. en

Poprawka 66
Kurt Joachim Lauk

Projekt rezolucji
Załącznik – część dotycząca funduszy private equity – akapit drugi 

Projekt rezolucji Poprawka

W celu opracowania wyżej 
wspomnianego(-ych) wniosku(-ów) 
legislacyjnego(-ych) Komisja powinna 
przeanalizować sposoby rozwiązania
problemów w przypadkach, kiedy banki 
pożyczają ogromne kwoty pieniędzy 
funduszom private equity, a następnie 
zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności 
jeżeli chodzi o cel, w jakim te pieniądze są
wykorzystywane lub pochodzenie 
pieniędzy wykorzystywanych do spłaty 
kredytu.

W celu opracowania wyżej 
wspomnianego(-ych) wniosku(-ów) 
legislacyjnego(-ych) Komisja powinna 
przeanalizować rolę, jaką odgrywają banki 
jako wierzyciele funduszy private equity, 
mając na uwadze fakt, że cel, w jakim te 
pieniądze są wykorzystywane i 
pochodzenie pieniędzy wykorzystywanych 
do spłaty kredytu pozostaną w zakresie 
odpowiedzialności kredytobiorcy.

Or.en

Poprawka 67
Ieke van den Burg

Projekt rezolucji
Załącznik – część dotycząca funduszy private equity – akapit drugi a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Parlament Europejski zwraca się do 
Komisji o dokonanie przeglądu dyrektywy 
77/187 EWG dotyczącej transferu 
przedsiębiorstw, w celu rozszerzenia jej 
stosowania na transfer akcji, jak ma to 
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miejsce w przypadku wykupu 
kredytowanego; będzie to dotyczyć w 
szczególności przepisów stworzonych z 
myślą o prawach pracowników w zakresie 
ujawniania informacji, konsultacji i 
ochrony.

Or.en
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