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Alteração 1
Sajjad Karim

Proposta de resolução
Citação 1-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a Segunda Directiva 
77/91/CEE do Conselho, de 13 de 
Dezembro de 1976, tendente a coordenar 
as garantias que, para protecção dos 
interesses dos sócios e de terceiros, são 
exigidas nos Estados-Membros às 
sociedades, na acepção do segundo 
parágrafo do artigo 58.º do Tratado, no 
que respeita à constituição da sociedade 
anónima, bem como à conservação e às 
modificações do seu capital social, a fim 
de tornar equivalentes essas garantias em 
toda a Comunidade1,
1 JO L 26 de 31.1.1977, p. 1.

Or. en

Alteração 2
Sajjad Karim

Proposta de resolução
Citação 3-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a Directiva 2000/31/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho de 
8 de Junho de 2000 relativa a certos 
aspectos legais dos serviços da sociedade 
de informação, em especial do comércio 
electrónico, no mercado interno1

("Directiva sobre o comércio 
electrónico"),
1JO L 178 de 17.7.2000, p.1.

Or. en



PE405.821v01-00 4/48 AM\720518PT.doc

PT

Alteração 3
Sajjad Karim

Proposta de resolução
Citação 8-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a Directiva do 
Conselho 2008/48/CE, de 3 de Junho de 
2003, relativa à tributação dos 
rendimentos da poupança sob a forma de 
juros1,

1 JO L 157 de 26.6.2003, p. 38.

Or. en

Alteração 4
Sajjad Karim

Proposta de resolução
Citação 13-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a Directiva 2005/1/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
9 de Março de 2005 que altera as 
Directivas do Conselho 73/239/CEE, 
85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 
93/6/CEE e as Directivas 94/19/CE, 
98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 
2002/83/CE e 2002/87/CE, com vista a 
estabelecer uma nova estrutura orgânica 
para os comités no domínio dos serviços 
financeiros1,
1 JO L 79 de 24.3.2005, p. 9.

Or. en
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Alteração 5
Sajjad Karim

Proposta de resolução
Citação 16-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a Directiva da 
Comissão 2006/73/CE, de 10 de Agosto de 
2006 que aplica a Directiva 2004/39/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho no 
que diz respeito aos requisitos em matéria 
de organização e às condições de 
exercício da actividade das empresas de 
investimento e aos conceitos definidos 
para efeitos da referida directiva1

(Directiva relativa às medidas de 
execução dos MIF),
1 JO L 241 de 2.9.2006, p. 26.

Or. en

Alteração 6
Sajjad Karim

Proposta de resolução
Citação 16-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a Directiva da 
Comissão 2007/16/CE1 que dá execução à 
Directiva 85/611/CEE do Conselho que 
coordena as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
respeitantes a alguns organismos de 
investimento colectivo em valores 
mobiliários (OICVM) no que se refere à 
clarificação de determinadas definições,
1 JO L 79 de 20.3.2007, p. 11.

Or. en
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Alteração 7
Sajjad Karim

Proposta de resolução
Citação 18-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o estudo intitulado 
"Hedge Funds: Transparency and 
Conflict of Interest"1 (Fundos de 
investimento especulativo: transparência 
e conflito de interesses), encomendado 
pela Comissão dos Assuntos Económicos 
e Monetários,
1 IP/A/ECON/IC/2007-24.

Or. en

Alteração 8
Sajjad Karim

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que se reconhece que 
existem veículos de investimento 
alternativos, como é o caso dos fundos de 
investimento especulativo (hedge funds) e 
dos fundos de participações privadas 
(private equity funds), que podem oferecer 
novas vantagens em termos de 
diversificação para os gestores de activos, 
aumentam a liquidez do mercado e as 
perspectivas de remunerações elevadas 
para os investidores, e melhoram a 
eficiência dos mercados,

A. Considerando que se reconhece que 
existem veículos de investimento 
alternativos, como é o caso dos fundos de 
investimento especulativo (hedge funds) e 
dos fundos de participações privadas 
(private equity funds), que podem oferecer 
novas vantagens em termos de 
diversificação para os gestores de activos, 
aumentar a liquidez do mercado e as 
perspectivas de remunerações elevadas 
para os investidores, contribuir para o 
processo de divulgação dos preços, a 
diversificação dos riscos e a integração 
financeira, e melhorar a eficiência dos 
mercados,

Or. en
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Alteração 9
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que se reconhece que 
existem veículos de investimento 
alternativos, como é o caso dos fundos de 
investimento especulativo (hedge funds) e 
dos fundos de participações privadas 
(private equity funds), que podem oferecer 
novas vantagens em termos de 
diversificação para os gestores de activos, 
aumentam a liquidez do mercado e as 
perspectivas de remunerações elevadas 
para os investidores, e melhoram a 
eficiência dos mercados,

A. Considerando que se reconhece que 
existem veículos de investimento 
alternativos, como é o caso dos fundos de 
investimento especulativo (hedge funds) e 
dos fundos de participações privadas 
(private equity funds), que podem oferecer 
novas vantagens em termos de 
diversificação para os gestores de activos, 
aumentar a liquidez do mercado e as 
perspectivas de remunerações elevadas 
para os investidores, e melhorar a 
eficiência dos mercados; que se reconhece 
também que tais veículos de investimento 
são amplamente favorecidos pelo carácter 
assimétrico da informação relativa aos 
mercados financeiros e que as actividades 
conjugadas dos fundos de investimento 
especulativo e dos fundos de participações 
privadas podem dar origem a riscos 
sistémicos e restrições para a economia 
real e a estabilidade financeira 
internacional,

Or. en

Alteração 10
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que os fundos de 
investimento especulativo e os fundos de 
participações privadas baseados na UE 
requerem um ambiente que respeite as suas 
estratégias inovadoras, por forma a 

B. Considerando que os fundos de 
investimento especulativo e os fundos de 
participações privadas baseados na UE 
requerem um ambiente regulamentado que 
respeite as suas estratégias inovadoras, por 
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permitir a manutenção da sua 
competitividade a nível internacional e 
atenuar em simultâneo os efeitos de uma 
potencial conjuntura adversa do mercado,

forma a permitir a manutenção da sua 
competitividade a nível internacional e 
atenuar em simultâneo os efeitos de uma 
potencial conjuntura adversa do mercado,

Or. en

Alteração 11
Sharon Bowles

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que os fundos de 
investimento especulativo e os fundos de 
participações privadas baseados na UE 
requerem um ambiente que respeite as suas 
estratégias inovadoras, por forma a
permitir a manutenção da sua 
competitividade a nível internacional e 
atenuar em simultâneo os efeitos de uma 
potencial conjuntura adversa do mercado,

B. Considerando que os fundos de 
investimento especulativo e os fundos de 
participações privadas baseados na UE 
requerem um ambiente que respeite as suas 
estratégias inovadoras, a fim de permitir a 
manutenção da sua competitividade a nível 
internacional e atenuar em simultâneo os 
efeitos de uma potencial conjuntura 
adversa do mercado e que, por essa razão, 
receia que uma legislação específica 
possa ser demasiado rígida e paralise a 
inovação,

Or. en

Alteração 12
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Proposta de resolução
Considerando B-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

B-A. Considerando que os fundos de 
investimento especulativo e os fundos de 
participações privadas cuja sociedade de 
gestão tem a sua sede na União Europeia 
devem respeitar a actual e a futura 
legislação comunitária; que as entidades 
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com sede fora da UE também devem 
respeitar essa legislação no âmbito de 
certas actividades,

Or. en

Alteração 13
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que há alguns 
Estados-Membros em que os fundos de 
investimento especulativo e os fundos de 
participações privadas estão sujeitos a 
regimes regulamentares nacionais; 
considerando que a existência de regimes 
nacionais divergentes comporta o risco de 
uma fragmentação regulamentar 
susceptível de comprometer o 
desenvolvimento além-fronteiras destas 
actividades na Europa,

C. Considerando que há alguns 
Estados-Membros em que os fundos de 
investimento especulativo e os fundos de 
participações privadas estão sujeitos a 
regimes regulamentares nacionais; 
considerando que a existência de regimes 
nacionais divergentes comporta o risco de 
uma fragmentação e arbitragem 
regulamentares no mercado interno 
susceptíveis de comprometer o 
desenvolvimento além-fronteiras destas 
actividades na Europa e, além disso, o que 
é mais importante, de causar um 
nivelamento por baixo, resultando num 
enfraquecimento do regime regulamentar 
e prudencial necessário para impedir que 
as sociedades, os trabalhadores e a 
economia real sejam afectados de forma 
negativa,

Or. en

Alteração 14
Sharon Bowles

Proposta de resolução
Considerando C
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Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que há alguns 
Estados-Membros em que os fundos de 
investimento especulativo e os fundos de 
participações privadas estão sujeitos a 
regimes regulamentares nacionais; 
considerando que a existência de regimes 
nacionais divergentes comporta o risco de 
uma fragmentação regulamentar 
susceptível de comprometer o 
desenvolvimento além-fronteiras destas 
actividades na Europa,

C. Considerando que há alguns 
Estados-Membros em que os fundos de 
investimento especulativo e os fundos de 
participações privadas estão sujeitos a 
regimes regulamentares nacionais e que as 
directivas comunitárias em vigor são 
aplicadas de forma divergente; 
considerando que a existência de regimes 
nacionais divergentes comporta o risco de 
uma fragmentação regulamentar 
susceptível de comprometer o 
desenvolvimento além-fronteiras destas 
actividades na Europa,

Or. en

Alteração 15
Sharon Bowles

Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que as directivas parecem 
constituir instrumentos jurídicos 
apropriados para lidar com as diferentes
questões relacionadas com os fundos de 
investimento especulativo e os fundos de 
participações privadas,

D. Considerando que as directivas já foram 
utilizadas como instrumentos jurídicos 
para lidar com as questões de 
transparência, de informação e de 
manipulação do mercado e que seria 
conveniente proceder a uma revisão do 
conjunto dessas directivas no que respeita 
às suas incidências nos fundos de 
investimento especulativo e nos fundos de 
participações privadas,

Or. en
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Alteração 16
Wolf Klinz

Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que as directivas 
parecem constituir instrumentos jurídicos 
apropriados para lidar com as diferentes 
questões relacionadas com os fundos de 
investimento especulativo e os fundos de 
participações privadas,

Suprimido

Or. en

Alteração 17
Kurt Joachim Lauk

Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que as directivas 
parecem constituir instrumentos jurídicos 
apropriados para lidar com as diferentes 
questões relacionadas com os fundos de 
investimento especulativo e os fundos de 
participações privadas,

D. Considerando que uma possível 
directiva sobre a transparência dos fundos 
de investimento especulativo e dos fundos 
de participações privadas no quadro de 
uma melhor legislação deveria ser, antes 
de mais, precedida de uma análise e 
avaliação da legislação já em vigor nos 
Estados-Membros em matéria de fundos 
de investimento especulativo e de fundos 
de participações privadas e que essa 
legislação deveria igualmente constituir o 
ponto de partida para uma harmonização,

Or. de

Alteração 18
Wolf Klinz

Proposta de resolução
Considerando D-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

D-A. Considerando que os agentes dos 
sectores dos fundos de investimento 
especulativo e dos fundos de participações 
privadas podem formular propostas 
concretas sobre as questões relativas à 
transparência e que, quando tais 
iniciativas já existam, devem ser postas 
em prática; que somente no caso de isto 
não ter resultados positivos as medidas 
legislativas deveriam ser consideradas 
como instrumento adequado,

Or. en

Alteração 19
Kurt Joachim Lauk

Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que se reconhece que uma 
das questões principais que se colocam é a 
necessidade de transparência; considerando 
que a transparência possui várias facetas, 
tais como a transparência dos fundos de 
investimento especulativo face às 
sociedades cujas acções esses fundos 
adquirem ou detêm, bem como face aos 
corretores, aos investidores institucionais 
como os fundos de pensões ou os bancos, 
aos investidores a retalho, aos parceiros, 
aos reguladores e às autoridades; 
considerando que um dos principais 
défices em termos de transparência reside
nas relações entre um fundo especulativo e 
as sociedades cujas acções esse fundo 
adquire ou detém,

E. Considerando que se reconhece que uma 
das questões principais que se colocam é a 
necessidade de transparência; considerando 
que a transparência possui várias facetas, 
tais como a transparência dos fundos de 
investimento especulativo face aos seus
corretores, aos investidores institucionais 
como os fundos de pensões ou os bancos, 
aos investidores a retalho e aos parceiros; 
que não é procedente a queixa formulada 
por algumas partes sobre a existência de 
um défice em termos de transparência nas 
relações entre um fundo especulativo e as 
sociedades cujas acções esse fundo adquire 
ou detém,

Or. en



AM\720518PT.doc 13/48 PE405.821v01-00

PT

Alteração 20
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que se reconhece que 
uma das questões principais que se 
colocam é a necessidade de transparência; 
considerando que a transparência possui 
várias facetas, tais como a transparência 
dos fundos de investimento especulativo 
face às sociedades cujas acções esses 
fundos adquirem ou detêm, bem como face 
aos corretores, aos investidores 
institucionais como os fundos de pensões 
ou os bancos, aos investidores a retalho, 
aos parceiros, aos reguladores e às 
autoridades; considerando que um dos 
principais défices em termos de 
transparência reside nas relações entre um 
fundo especulativo e as sociedades cujas 
acções esse fundo adquire ou detém,

E. Considerando que a crise financeira 
actual pôs em evidência um problema de 
falta de transparência e que se reconhece 
a necessidade de a reforçar a diferentes 
níveis; considerando que a transparência 
possui várias facetas, tais como a 
transparência dos fundos de investimento 
especulativo e dos fundos de participações 
privadas face às sociedades cujas acções 
esses fundos adquirem ou detêm, bem 
como face aos corretores, aos investidores 
institucionais como os fundos de pensões 
ou os bancos, aos investidores a retalho, 
aos parceiros, aos reguladores e às 
autoridades; considerando que um dos 
principais défices em termos de 
transparência reside nas relações entre um 
fundo especulativo ou um fundo de 
participação privada e as sociedades cujas 
acções esses fundos adquirem ou detêm,

Or. en

Alteração 21
Sharon Bowles

Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que se reconhece que uma 
das questões principais que se colocam é a 
necessidade de transparência; 
considerando que a transparência possui 
várias facetas, tais como a transparência 
dos fundos de investimento especulativo 
face às sociedades cujas acções esses 

E. Considerando que se reconhece que uma 
das questões principais que se colocam 
consiste em analisar a transparência e 
determinar os aspectos em que pode ser 
reforçada; que a transparência possui 
várias facetas, tais como a transparência 
dos fundos de investimento especulativo 
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fundos adquirem ou detêm, bem como face 
aos corretores, aos investidores 
institucionais como os fundos de pensões 
ou os bancos, aos investidores a retalho, 
aos parceiros, aos reguladores e às 
autoridades; considerando que um dos 
principais défices em termos de 
transparência reside nas relações entre um 
fundo especulativo e as sociedades cujas 
acções esse fundo adquire ou detém,

face às sociedades cujas acções esses 
fundos adquirem ou detêm, bem como face 
aos corretores, aos investidores 
institucionais como os fundos de pensões 
ou os bancos, aos investidores a retalho, 
aos parceiros, aos reguladores e às 
autoridades; que certas partes deploraram 
a existência de um défice em termos de 
transparência relativamente a um fundo 
especulativo e às sociedades cujas acções 
esse fundo adquire ou detém,

Or. en

Alteração 22
Piia-Noora Kauppi

Proposta de resolução
Considerando E-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

E-A. Considerando que a falta de 
coerência na aplicação da directiva 
relativa à transparência deu origem a 
uma disparidade dos níveis de 
transparência na União Europeia e a 
custos elevados para os investidores, 

Or. en

Alteração 23
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Proposta de resolução
Considerando E-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

E-A. Considerando que a transparência é 
uma condição essencial para suscitar a 
confiança dos investidores e a 
compreensão de produtos financeiros 
complexos, favorecendo assim um 
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funcionamento e estabilidade optimizados 
dos mercados financeiros,

Or. en

Alteração 24
Sharon Bowles

Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que a principal causa da 
actual crise do "sub-prime" (crédito 
hipotecário de alto risco) não reside na 
falta de regulamentação dos investidores 
mas sim no fracasso das agências de 
notação; considerando, por isso, que as 
agências de notação devem, em princípio, 
estar sujeitas às mesmas regras que os 
auditores;

Suprimido

Or. en

Alteração 25
Sharon Bowles

Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que a principal causa da 
actual crise do "sub-prime" (crédito 
hipotecário de alto risco) não reside na 
falta de regulamentação dos investidores 
mas sim no fracasso das agências de 
notação; considerando, por isso, que as 
agências de notação devem, em princípio, 
estar sujeitas às mesmas regras que os 
auditores;

F. Considerando que a principal causa da 
actual crise do "sub-prime" (crédito 
hipotecário de alto risco) não reside 
essencialmente na falta de regulamentação 
dos investidores e também não pode ser 
atribuída a um único sector; entre as 
diversas insuficiências, verifica-se que o 
processo de titularização e de notação 
pelas agências, no contexto de produtos 
de estrutura complexa, resultou numa 
sobreavaliação desses produtos em 
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relação aos activos subjacentes;

Or. en

Alteração 26
Wolf Klinz

Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que a principal causa da 
actual crise do "sub-prime" (crédito 
hipotecário de alto risco) não reside na 
falta de regulamentação dos investidores 
mas sim no fracasso das agências de 
notação; considerando, por isso, que as 
agências de notação devem, em princípio, 
estar sujeitas às mesmas regras que os 
auditores;

F. Considerando que são múltiplas as 
causas da instabilidade que se observa 
actualmente nos mercados financeiros, 
nomeadamente:

- práticas de empréstimos irresponsáveis 
no mercado imobiliário dos EUA,
- a rápida inovação de produtos de 
estrutura complexa,
- o modelo "originate and distribute"
(concessão e cessão de créditos) e a longa 
cadeia de intermediários,
- o desejo dos investidores de obter lucros 
cada vez mais elevados e uma estrutura de 
incitação com falta de visão no que 
respeita à remuneração, bem como
- um conflito de interesses nas agências 
de notação e a concepção errónea do 
significado das notações,

Or. en
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Alteração 27
Sajjad Karim

Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que a principal causa da 
actual crise do "sub-prime" (crédito 
hipotecário de alto risco) não reside na 
falta de regulamentação dos investidores 
mas sim no fracasso das agências de 
notação; considerando, por isso, que as 
agências de notação devem, em princípio, 
estar sujeitas às mesmas regras que os 
auditores;

F. Considerando que existe um consenso 
internacional, expresso pela Comissão, 
pelos Estados-Membros, pelo Banco 
Central Europeu, pelo Fórum sobre a 
Estabilidade Financeira, pela 
Organização Internacional das Comissões 
de Valores Mobiliários e outras entidades, 
segundo o qual será preciso algum tempo 
para compreender plenamente as causas e 
os efeitos da crise do "sub-prime" (crédito 
hipotecário de alto risco); que nem os 
fundos de investimento especulativo nem 
os fundos de participações privadas são 
considerados como estando na origem das 
actuais perturbações no plano financeiro;

Or. en

Alteração 28
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que a principal causa da 
actual crise do "sub-prime" (crédito 
hipotecário de alto risco) não reside na 
falta de regulamentação dos investidores 
mas sim no fracasso das agências de 
notação; considerando, por isso, que as 
agências de notação devem, em princípio, 
estar sujeitas às mesmas regras que os 
auditores;

F. Considerando que a principal causa da 
actual crise do "sub-prime" (crédito 
hipotecário de alto risco) prende-se
essencialmente com diversos elementos, 
como a falta de regulamentação dos 
bancos de investimento dos EUA, os
excessos do modelo "originate and 
distribute" (concessão e cessão de 
créditos) e do processo de titularização, o 
incumprimento da obrigação de 
vigilância, a avaliação inadequada dos 
riscos, bem como o fracasso das agências 
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de notação; que, por isso, as agências de 
notação devem, em princípio, estar sujeitas 
às mesmas regras que os auditores;

Or. en

Alteração 29
Kurt Joachim Lauk

Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que a principal causa da 
actual crise do "sub-prime" (crédito 
hipotecário de alto risco) não reside na 
falta de regulamentação dos investidores 
mas sim no fracasso das agências de 
notação; considerando, por isso, que as 
agências de notação devem, em princípio, 
estar sujeitas às mesmas regras que os 
auditores;

Suprimido

Or. en

Alteração 30
Sharon Bowles

Proposta de resolução
Considerando G

Proposta de resolução Alteração

G. Considerando que a legislação 
comunitária prevê mecanismos, tais como 
a comitologia ou o processo Lamfalussy, 
que proporcionam flexibilidade na reacção 
às mudanças do clima empresarial através 
de medidas de execução; considerando que 
essa situação irá melhorar, graças ao 
instrumento dos actos delegados previsto 
no novo Tratado,

G. Considerando que a legislação 
comunitária prevê mecanismos, tais como 
a comitologia ou o processo Lamfalussy, 
que proporcionam flexibilidade na reacção 
às mudanças do clima empresarial através 
de medidas de execução; considerando que 
essa situação irá melhorar, graças ao 
instrumento dos actos delegados previsto 
no novo Tratado; que, não obstante, não 
podem ser ignorados os efeitos negativos e 
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a incerteza jurídica que poderiam resultar 
da introdução de uma legislação 
elaborada de forma precipitada e não 
comprovada, apenas porque seria mais 
fácil modificá-la ulteriormente,

Or. en

Alteração 31
Sharon Bowles

Proposta de resolução
Considerando H

Proposta de resolução Alteração

H. Considerando que numerosas iniciativas 
empresariais diferentes instituíram os seus 
próprios códigos de conduta que podem 
servir de modelo para a legislação da UE; 
considerando que, para além do 
cumprimento da legislação da UE, as 
sociedades e associações de empresas 
devem ser incentivadas a instituir os seus 
próprios códigos de conduta,

H. Considerando que certas organizações, 
como a Organização Internacional das 
Comissões de Valores Mobiliários, o 
Fundo Monetário Internacional, a 
Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Económico, além de 
organismos industriais, incluindo os do 
sector dos fundos de investimento 
especulativo e dos fundos de participações 
privadas já estabeleceram princípios e 
instituíram códigos de boas práticas, que 
devem ser testados e controlados; que, 
para além do cumprimento da legislação da 
UE, as sociedades e associações de 
empresas devem ser incentivadas a aplicar 
esses códigos segundo o princípio 
"cumprir ou justificar" e a tornar 
publicamente acessíveis as informações 
relativas a tal cumprimento ou 
justificação,

Or. en

Alteração 32
Sajjad Karim

Proposta de resolução
Considerando H
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Proposta de resolução Alteração

H. Considerando que numerosas iniciativas 
empresariais diferentes instituíram os seus 
próprios códigos de conduta que podem 
servir de modelo para a legislação da UE; 
considerando que, para além do 
cumprimento da legislação da UE, as 
sociedades e associações de empresas 
devem ser incentivadas a instituir os seus 
próprios códigos de conduta,

H. Considerando que numerosas iniciativas 
empresariais diferentes instituíram os seus 
próprios códigos de conduta que podem 
complementar a legislação formal da UE 
nos domínios nos quais é difícil ou não é 
desejável intervir de um modo mais 
formal; considerando que, para além do 
cumprimento da legislação da UE, as 
sociedades e associações de empresas 
devem ser incentivadas a instituir os seus 
próprios códigos de conduta,

Or. en

Alteração 33
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Proposta de resolução
Considerando H

Proposta de resolução Alteração

H. Considerando que numerosas iniciativas 
empresariais diferentes instituíram os seus 
próprios códigos de conduta que podem 
servir de modelo para a legislação da UE; 
considerando que, para além do 
cumprimento da legislação da UE, as 
sociedades e associações de empresas 
devem ser incentivadas a instituir os seus 
próprios códigos de conduta,

H. Considerando que numerosas iniciativas 
empresariais diferentes instituíram os seus 
próprios códigos de conduta que podem 
servir de modelo para a legislação da UE; 
que, para além do cumprimento da 
legislação da UE, as sociedades e 
associações de empresas devem ser 
incentivadas a instituir os seus próprios 
códigos de conduta; que esses códigos 
deveriam ser acompanhados do princípio 
"cumprir ou justificar" e submetidos a 
uma avaliação adequada e transparente,

Or. en



AM\720518PT.doc 21/48 PE405.821v01-00

PT

Alteração 34
Kurt Joachim Lauk

Proposta de resolução
Considerando H

Proposta de resolução Alteração

H. Considerando que numerosas iniciativas 
empresariais diferentes instituíram os seus 
próprios códigos de conduta que podem 
servir de modelo para a legislação da UE; 
considerando que, para além do 
cumprimento da legislação da UE, as 
sociedades e associações de empresas 
devem ser incentivadas a instituir os seus 
próprios códigos de conduta,

H. Considerando que certas iniciativas dos 
fundos de investimento especulativo e dos 
fundos de participações privadas 
instituíram os seus próprios códigos de 
boas práticas, aos quais deve ser dada a 
oportunidade de provar o seu valor;

Or. en

Alteração 35
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Proposta de resolução
Considerando I

Proposta de resolução Alteração

I. Considerando que parece não haver 
necessidade de legislação relacionada com 
produtos,

I. Considerando que uma legislação 
relacionada com produtos não parece ser o 
tipo adequado de regulamentação a 
aplicar a esse sector inovador,

Or. en

Alteração 36
Kurt Joachim Lauk

Proposta de resolução
Considerando I

Proposta de resolução Alteração

I. Considerando que parece não haver 
necessidade de legislação relacionada com 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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produtos,

Or. de

Alteração 37
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Proposta de resolução
Considerando I-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

I-A. Considerando que o empréstimo de 
valores mobiliários para efeitos do 
exercício do direito de voto com base em 
acções emprestadas é uma prática nefasta 
e que é preferível dispor de accionistas 
voltados para o longo prazo do que os que 
se orientam para o curto prazo,

Or. en

Alteração 38
Sharon Bowles

Proposta de resolução
Considerando I-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

I-A. Considerando que, no interesse de 
uma melhor regulamentação, a legislação 
deve ser utilizada apenas quando haja 
sinais de fracasso do mercado e não deve 
comportar discriminações entre 
actividades de investimento semelhantes, 

Or. en
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Alteração 39
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Proposta de resolução
Considerando I-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

I-B. Considerando que na actual 
estrutura da gestão empresarial existem 
desequilíbrios em termos de propriedade, 
de controlo, de transparência, de 
supervisão, de responsabilidade e de 
informação; que os fundos de 
investimento especulativo e os fundos de 
participações privadas têm efeitos 
potencialmente negativos na 
transparência da gestão funcional das 
sociedades,

Or. en

Alteração 40
Wolf Klinz

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Solicita à Comissão que, com base no 
artigo 44.º, no n.º 2 do artigo 47.º ou no 
artigo 95.º do Tratado CE, consoante a 
matéria de fundo, lhe submeta uma 
proposta ou propostas legislativas sobre a 
transparência dos fundos de investimento 
especulativo e dos fundos de participações 
privadas; pede que essa(s) proposta(s) 
seja(m) elaborada(s) à luz das discussões 
interinstitucionais e em observância das 
recomendações detalhadas que figuram 
em anexo;

Suprimido

Or. en
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Alteração 41
Sharon Bowles

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Solicita à Comissão que, com base no 
artigo 44.º, no n.º 2 do artigo 47.º ou no 
artigo 95.º do Tratado CE, consoante a 
matéria de fundo, lhe submeta uma 
proposta ou propostas legislativas sobre a 
transparência dos fundos de investimento 
especulativo e dos fundos de participações 
privadas; pede que essa(s) proposta(s) 
seja(m) elaborada(s) à luz das discussões 
interinstitucionais e em observância das 
recomendações detalhadas que figuram 
em anexo;

1. Solicita à Comissão que, no âmbito da 
sua revisão da Directiva 2004/109/CE 
relativa à harmonização dos requisitos de 
transparência, lhe apresente igualmente 
uma avaliação do funcionamento da 
directiva no que respeita aos fundos de 
investimento especulativo e aos fundos de 
participações privadas, incluindo 
comparações pertinentes com a sua 
aplicação a outros investidores;

Or. en

Alteração 42
Kurt Joachim Lauk

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Solicita à Comissão que, com base no 
artigo 44.º, no n.º 2 do artigo 47.º ou no 
artigo 95.º do Tratado CE, consoante a 
matéria de fundo, lhe submeta uma 
proposta ou propostas legislativas sobre a 
transparência dos fundos de investimento 
especulativo e dos fundos de participações 
privadas; pede que essa(s) proposta(s)
seja(m) elaborada(s) à luz das discussões 
interinstitucionais e em observância das 
recomendações detalhadas que figuram em 
anexo;

1. Solicita à Comissão que vele, antes de 
mais, pela observância da legislação em 
vigor nos Estados-Membros, a fim de, 
seguidamente, se for caso disso, lhe
submeter uma proposta legislativa sobre a 
harmonização da legislação em vigor em 
matéria de fundos de investimento 
especulativo e de investimentos de 
participações privadas; pede que essa 
proposta seja elaborada à luz das 
discussões interinstitucionais e das 
recomendações detalhadas que figuram em 
anexo;

Or. de
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Alteração 43
Wolf Klinz

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Pede aos agentes do sector dos 
fundos de investimento especulativo e dos 
fundos de participações privadas que 
apresentem propostas concretas para lidar 
com as questões relativas à transparência 
e, quando já existam propostas, procedam 
à sua respectiva aplicação e informem 
regularmente o Parlamento e a Comissão 
a respeito dos progressos realizados no 
âmbito dessas iniciativas; considera que 
se não se registar num futuro próximo 
nenhum progresso efectivo no sector, uma 
proposta legislativa sobre a transparência 
dos fundos de investimento especulativo e 
dos fundos de participações privadas 
poderia ser o meio apropriado para lidar 
com as questões relativas à transparência;

Or. en

Alteração 44
Piia-Noora Kauppi

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Chama a atenção para a necessidade 
de superar os obstáculos à distribuição 
transfronteiriça de investimentos 
alternativos através da instituição de um 
regime europeu de investimento privado 
para os investidores institucionais;

Or. en
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Alteração 45
Sharon Bowles

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Sugere a criação de um website com 
balcão único para os códigos de conduta 
na União Europeia e a sua promoção a 
nível internacional; propõe que seja 
incluído nesse website um registo dos 
agentes do mercado que observam os 
códigos de conduta, as suas comunicações 
e as justificações relativas à inobservância 
dos mesmos; observa que as razões da 
inobservância podem ser igualmente ricas 
em ensinamentos;

Or. en

Alteração 46
Wolf Klinz

Proposta de resolução
N.º 1-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-B. Insta a Comissão a instituir um 
Regime Europeu de Colocação Particular 
de Acções a fim de eliminar os obstáculos 
à distribuição transfronteiriça dos 
investimentos alternativos;

Or. en

Alteração 47
Wolf Klinz

Proposta de resolução
Anexo
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Proposta de resolução Alteração

ANEXO À PROPOSTA DE 
RESOLUÇÃO

Suprimido

Recomendações detalhadas sobre a 
matéria de fundo das propostas 

requeridas
O Parlamento Europeu solicita à 
Comissão que proponha uma directiva ou 
directivas que garantam uma norma 
comum em matéria de transparência e 
tratem das questões abaixo referidas 
relacionadas com os fundos de 
investimento especulativo e os fundos de 
participações privadas, tomando como 
princípio que a(s) directiva(s) deve(m) 
proporcionar aos Estados-Membros, 
sempre que necessário, flexibilidade 
suficiente para procederem à transposição 
das regras da UE para os seus sistemas 
vigentes em matéria de direito das 
sociedades.
Sobre os fundos de investimento 
especulativo e os fundos de participações 
privadas

O Parlamento Europeu solicita à 
Comissão que apresente as propostas 
legislativas apropriadas, através de uma 
revisão do acervo comunitário existente 
que afecta os diversos tipos de 
investidores e contrapartes, e que adapte 
ou estabeleça regras que prevejam a 
divulgação clara e a comunicação 
atempada de informação relevante e 
material, por forma a facilitar um 
processo decisório de elevada qualidade e 
uma comunicação transparente entre os 
investidores e a administração das 
sociedades;

A nova legislação deve exigir que os 
accionistas notifiquem os emitentes da 
percentagem dos seus direitos de voto 
resultante de uma aquisição ou alienação 
de acções nos casos em que essa 
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percentagem atinja, exceda ou se torne 
inferior a um dos limiares específicos, os 
quais devem começar em 3% e não nos 
5% referidos na Directiva 2004/109/CE; 
além disso, deve obrigar os fundos de 
investimento especulativo e os fundos de 
participações privadas a divulgar e 
explicar – às empresas cujas acções 
adquirem ou detêm, aos investidores de 
retalho e institucionais, aos corretores e 
aos supervisores – a sua política de 
investimento e os riscos que lhe estão 
associados;

Estas propostas devem basear-se numa 
análise da legislação da UE em vigor, a 
qual deve procurar apurar até que ponto 
as regras vigentes em matéria de 
transparência são aplicáveis à situação 
específica dos fundos de investimento 
especulativo e dos fundos de participações 
privadas;

Tendo em vista as propostas legislativas 
supracitadas, a Comissão deve, 
nomeadamente:

- explorar a possibilidade de  aplicar aos 
investimentos alternativos cláusulas 
contratuais que prevejam claramente uma 
limitação dos riscos, as medidas a adoptar 
em caso de ultrapassagem dos limiares, 
uma divulgação adequada, uma descrição 
clara dos períodos de lock-up 
(impedimento de venda), e condições 
explícitas que regulem a anulação e a 
rescisão do contrato;

- investigar a questão do branqueamento 
de capitais no contexto dos fundos de 
investimento especulativo e dos fundos de 
participações privadas;

Especificamente sobre os fundos de 
investimento especulativo

O Parlamento Europeu solicita à 
Comissão que estabeleça regras que 
reforcem a transparência das políticas de 
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votação dos fundos de investimento 
especulativo, tomando como princípio que 
os destinatários das regras comunitárias 
devem ser os gestores desses fundos; essas 
regras poderão também incluir um 
sistema de identificação de accionistas 
para toda a UE;

Tendo em vista a(s) proposta(s) 
legislativa(s) supracitada(s), a Comissão 
deve, nomeadamente:

- investigar a possibilidade de atenuar os 
efeitos indesejáveis da concessão de 
empréstimo de valores mobiliários;

- examinar se os requisitos em matéria de 
informação também devem ser aplicáveis 
aos acordos de cooperação entre vários 
accionistas e às aquisições indirectas de 
direitos de voto através de contratos de 
opções;

Especificamente sobre os fundos de 
participações privadas

O Parlamento Europeu solicita à 
Comissão que estabeleça regras que 
proíbam os fundos de participações 
privadas de "pilharem" empresas (o 
chamado "asset stripping" ou 
desmembramento fraudulento dos activos 
de sociedades) e de utilizarem assim o seu 
poder financeiro de uma forma incorrecta 
que só prejudica a empresa adquirida e 
não tem qualquer impacto positivo no 
futuro da empresa e na situação dos seus 
trabalhadores, credores e sócios;

Tendo em vista a(s) proposta(s) 
legislativa(s) supracitada(s), a Comissão 
deve estudar formas de abordar as 
questões que surgem quando os bancos 
emprestam enormes quantias de dinheiro 
a fundos de participações privadas e 
depois rejeitam qualquer responsabilidade 
relativamente ao destino que é dado a esse 
dinheiro ou à proveniência do dinheiro 
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utilizado para pagar o empréstimo.

Or. en

Alteração 48
Sharon Bowles

Proposta de resolução
Anexo

Proposta de resolução Alteração

ANEXO À PROPOSTA DE 
RESOLUÇÃO

Suprimido

Recomendações detalhadas sobre a 
matéria de fundo das propostas 

requeridas
O Parlamento Europeu solicita à 
Comissão que proponha uma directiva ou 
directivas que garantam uma norma 
comum em matéria de transparência e 
tratem das questões abaixo referidas 
relacionadas com os fundos de 
investimento especulativo e os fundos de 
participações privadas, tomando como 
princípio que a(s) directiva(s) deve(m) 
proporcionar aos Estados-Membros, 
sempre que necessário, flexibilidade 
suficiente para procederem à transposição 
das regras da UE para os seus sistemas 
vigentes em matéria de direito das 
sociedades.
Sobre os fundos de investimento 
especulativo e os fundos de participações 
privadas

O Parlamento Europeu solicita à 
Comissão que apresente as propostas 
legislativas apropriadas, através de uma 
revisão do acervo comunitário existente 
que afecta os diversos tipos de 
investidores e contrapartes, e que adapte 
ou estabeleça regras que prevejam a 
divulgação clara e a comunicação 
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atempada de informação relevante e 
material, por forma a facilitar um 
processo decisório de elevada qualidade e 
uma comunicação transparente entre os 
investidores e a administração das 
sociedades;

A nova legislação deve exigir que os 
accionistas notifiquem os emitentes da 
percentagem dos seus direitos de voto 
resultante de uma aquisição ou alienação 
de acções nos casos em que essa 
percentagem atinja, exceda ou se torne 
inferior a um dos limiares específicos, os 
quais devem começar em 3% e não nos 
5% referidos na Directiva 2004/109/CE; 
além disso, deve obrigar os fundos de 
investimento especulativo e os fundos de 
participações privadas a divulgar e 
explicar – às empresas cujas acções 
adquirem ou detêm, aos investidores de 
retalho e institucionais, aos corretores e 
aos supervisores – a sua política de 
investimento e os riscos que lhe estão 
associados;

Estas propostas devem basear-se numa 
análise da legislação da UE em vigor, a 
qual deve procurar apurar até que ponto 
as regras vigentes em matéria de 
transparência são aplicáveis à situação 
específica dos fundos de investimento 
especulativo e dos fundos de participações 
privadas;

Tendo em vista as propostas legislativas 
supracitadas, a Comissão deve, 
nomeadamente:

- explorar a possibilidade de  aplicar aos 
investimentos alternativos cláusulas 
contratuais que prevejam claramente uma 
limitação dos riscos, as medidas a adoptar 
em caso de ultrapassagem dos limiares, 
uma divulgação adequada, uma descrição 
clara dos períodos de lock-up ( 
impedimento de venda), e condições 
explícitas que regulem a anulação e a 
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rescisão do contrato;

- investigar a questão do branqueamento 
de capitais no contexto dos fundos de 
investimento especulativo e dos fundos de 
participações privadas;

Especificamente sobre os fundos de 
investimento especulativo

O Parlamento Europeu solicita à 
Comissão que estabeleça regras que 
reforcem a transparência das políticas de 
votação dos fundos de investimento 
especulativo, tomando como princípio que 
os destinatários das regras comunitárias 
devem ser os gestores desses fundos; essas 
regras poderão também incluir um 
sistema de identificação de accionistas 
para toda a UE;

Tendo em vista a(s) proposta(s) 
legislativa(s) supracitada(s), a Comissão 
deve, nomeadamente:

- investigar a possibilidade de atenuar os 
efeitos indesejáveis da concessão de 
empréstimo de valores mobiliários;

- examinar se os requisitos em matéria de 
informação também devem ser aplicáveis 
aos acordos de cooperação entre vários 
accionistas e às aquisições indirectas de 
direitos de voto através de contratos de 
opções;

Especificamente sobre os fundos de 
participações privadas

O Parlamento Europeu solicita à 
Comissão que estabeleça regras que 
proíbam os fundos de participações 
privadas de "pilharem" empresas (o 
chamado "asset stripping" ou 
desmembramento fraudulento dos activos 
de sociedades) e de utilizarem assim o seu 
poder financeiro de uma forma incorrecta 
que só prejudica a empresa adquirida e 
não tem qualquer impacto positivo no 
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futuro da empresa e na situação dos seus 
trabalhadores, credores e sócios;

Tendo em vista a(s) proposta(s) 
legislativa(s) supracitada(s), a Comissão 
deve estudar formas de abordar as 
questões que surgem quando os bancos 
emprestam enormes quantias de dinheiro 
a fundos de participações privadas e 
depois rejeitam qualquer responsabilidade 
relativamente ao destino que é dado a esse 
dinheiro ou à proveniência do dinheiro 
utilizado para pagar o empréstimo.

 Or. en

Alteração 49
Wolf Klinz

Proposta de resolução
Anexo – parte introdutória

Proposta de resolução Alteração

O Parlamento Europeu solicita à Comissão 
que proponha uma directiva ou directivas 
que garantam uma norma comum em 
matéria de transparência e tratem das 
questões abaixo referidas relacionadas 
com os fundos de investimento 
especulativo e os fundos de participações 
privadas, tomando como princípio que 
a(s) directiva(s) deve(m) proporcionar aos 
Estados-Membros, sempre que necessário, 
flexibilidade suficiente para procederem à 
transposição das regras da UE para os 
seus sistemas vigentes em matéria de 
direito das sociedades.

O Parlamento Europeu solicita aos agentes 
do sector dos fundos de investimento 
especulativo e das participações privadas 
que apresentem propostas concretas que 
garantam uma norma comum em matéria 
de transparência e, no caso das propostas 
já existentes, procedam à sua respectiva 
aplicação.

Or. en
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Alteração 50
Sharon Bowles

Proposta de resolução
Anexo – parte introdutória

Proposta de resolução Alteração

O Parlamento Europeu solicita à Comissão 
que proponha uma directiva ou directivas 
que garantam uma norma comum em 
matéria de transparência e tratem das 
questões abaixo referidas relacionadas 
com os fundos de investimento 
especulativo e os fundos de participações 
privadas, tomando como princípio que 
a(s) directiva(s) deve(m) proporcionar aos
Estados-Membros, sempre que necessário, 
flexibilidade suficiente para procederem à 
transposição das regras da UE para os 
seus sistemas vigentes em matéria de 
direito das sociedades.

O Parlamento Europeu solicita à Comissão 
que encoraje a obtenção de melhorias em 
matéria de transparência, apoiando e 
acompanhando a evolução da 
auto-regulamentação já introduzida pelos 
gestores dos fundos de investimento 
especulativo e dos fundos de participações 
privadas e suas contrapartes, e incite os
Estados-Membros a apoiar esses esforços 
através do diálogo e do intercâmbio de 
boas práticas.

Or. en

Alteração 51
Wolf Klinz

Proposta de resolução
Anexo – Fundos de investimento especulativo e os fundos de participações privadas

Proposta de resolução Alteração

O Parlamento Europeu solicita à Comissão 
que apresente as propostas legislativas 
apropriadas, através de uma revisão do 
acervo comunitário existente que afecta os 
diversos tipos de investidores e 
contrapartes, e que adapte ou estabeleça 
regras que prevejam a divulgação clara e a 
comunicação atempada de informação 
relevante e material, por forma a facilitar 
um processo decisório de elevada 
qualidade e uma comunicação transparente 
entre os investidores e a administração das 
sociedades;

O Parlamento Europeu solicita aos 
agentes do sector dos fundos de 
investimento especulativo e das 
participações privadas que apresentem 
propostas apropriadas e concretas e que 
adaptem ou estabeleçam regras que 
prevejam a divulgação clara e a 
comunicação atempada de informação 
relevante e material, por forma a facilitar 
um processo decisório de elevada 
qualidade e uma comunicação transparente 
entre os investidores e a administração das 
sociedades; quando já existam propostas, 
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há que proceder à sua respectiva 
aplicação;

A nova legislação deve exigir que os 
accionistas notifiquem os emitentes da 
percentagem dos seus direitos de voto 
resultante de uma aquisição ou alienação 
de acções nos casos em que essa 
percentagem atinja, exceda ou se torne 
inferior a um dos limiares específicos, os 
quais devem começar em 3% e não nos 
5% referidos na Directiva 2004/109/CE; 
além disso, deve obrigar os fundos de 
investimento especulativo e os fundos de 
participações privadas a divulgar e 
explicar – às empresas cujas acções 
adquirem ou detêm, aos investidores de 
retalho e institucionais, aos corretores e 
aos supervisores – a sua política de 
investimento e os riscos que lhe estão 
associados;
Estas propostas devem basear-se numa 
análise da legislação da UE em vigor, a 
qual deve procurar apurar até que ponto
as regras vigentes em matéria de 
transparência são aplicáveis à situação 
específica dos fundos de investimento 
especulativo e dos fundos de participações 
privadas;

Estas propostas devem completar as regras 
vigentes em matéria de transparência;

Tendo em vista as propostas legislativas 
supracitadas, a Comissão deve, 
nomeadamente:
- explorar a possibilidade de  aplicar aos 
investimentos alternativos cláusulas 
contratuais que prevejam claramente uma 
limitação dos riscos, as medidas a adoptar 
em caso de ultrapassagem dos limiares, 
uma divulgação adequada, uma descrição 
clara dos períodos de lock-up ( 
impedimento de venda), e condições 
explícitas que regulem a anulação e a 
rescisão do contrato;
- investigar a questão do branqueamento 
de capitais no contexto dos fundos de 
investimento especulativo e dos fundos de 
participações privadas;
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Or. en

Alteração 52
Sharon Bowles

Proposta de resolução
Anexo – Fundos de investimento especulativo e os fundos de participações privadas

Proposta de resolução Alteração

O Parlamento Europeu solicita à Comissão 
que apresente as propostas legislativas 
apropriadas, através de uma revisão do 
acervo comunitário existente que afecta os 
diversos tipos de investidores e 
contrapartes, e que adapte ou estabeleça 
regras que prevejam a divulgação clara e 
a comunicação atempada de informação 
relevante e material, por forma a facilitar 
um processo decisório de elevada 
qualidade e uma comunicação 
transparente entre os investidores e a 
administração das sociedades;

O Parlamento Europeu solicita à Comissão 
que proceda a uma revisão do acervo 
comunitário existente que afecta os 
diversos tipos de investidores e 
contrapartes, bem como a uma análise do 
seu impacto e apresente conclusões sobre 
a questão de saber se existem lacunas que 
tornam necessária uma adaptação;

A nova legislação deve exigir que os 
accionistas notifiquem os emitentes da 
percentagem dos seus direitos de voto 
resultante de uma aquisição ou alienação 
de acções nos casos em que essa 
percentagem atinja, exceda ou se torne 
inferior a um dos limiares específicos, os 
quais devem começar em 3% e não nos 
5% referidos na Directiva 2004/109/CE; 
além disso, deve obrigar os fundos de 
investimento especulativo e os fundos de 
participações privadas a divulgar e 
explicar – às empresas cujas acções 
adquirem ou detêm, aos investidores de 
retalho e institucionais, aos corretores e 
aos supervisores – a sua política de 
investimento e os riscos que lhe estão 
associados;
Estas propostas devem basear-se numa
análise da legislação da UE em vigor, a 
qual deve procurar apurar até que ponto 
as regras vigentes em matéria de 

Entende que a Comissão não deve fazer 
discriminações entre os diversos tipos de 
activos e que qualquer análise da 
legislação da UE em vigor e das regras 
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transparência são aplicáveis à situação 
específica dos fundos de investimento 
especulativo e dos fundos de participações
privadas;

vigentes em matéria de transparência deve 
ser feita a partir de uma perspectiva 
global, não se limitando à situação 
específica dos fundos de investimento 
especulativo e dos fundos de participações 
privadas;

Tendo em vista as propostas legislativas 
supracitadas, a Comissão deve, 
nomeadamente:

Solicita à Comissão que estude os meios 
de melhorar a visibilidade e a 
compreensão do risco, como elemento 
distinto da qualidade do crédito; há que 
examinar a questão de saber se as 
directivas em vigor e as medidas em 
matéria de transparência são 
efectivamente comprometidas pelo 
"spam" legal e pelas cláusulas de 
excessiva exoneração de responsabilidade 
nos contratos;

- explorar a possibilidade de  aplicar aos 
investimentos alternativos cláusulas 
contratuais que prevejam claramente uma 
limitação dos riscos, as medidas a adoptar 
em caso de ultrapassagem dos limiares, 
uma divulgação adequada, uma descrição 
clara dos períodos de lock-up ( 
impedimento de venda), e condições 
explícitas que regulem a anulação e a 
rescisão do contrato;
- investigar a questão do branqueamento 
de capitais no contexto dos fundos de 
investimento especulativo e dos fundos de 
participações privadas;

Or. en

Alteração 53
Kurt Joachim Lauk

Proposta de resolução
Anexo – Fundos de investimento especulativo e os fundos de participações privadas –
parágrafo 1 

Proposta de resolução Alteração

O Parlamento Europeu solicita à Comissão 
que apresente as propostas legislativas 

O Parlamento Europeu solicita à Comissão 
que proceda a uma revisão do acervo 
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apropriadas, através de uma revisão do 
acervo comunitário existente que afecta os 
diversos tipos de investidores e 
contrapartes, e que adapte ou estabeleça 
regras que prevejam a divulgação clara e a 
comunicação atempada de informação 
relevante e material, por forma a facilitar 
um processo decisório de elevada 
qualidade e uma comunicação transparente 
entre os investidores e a administração das 
sociedades;

comunitário existente que afecta os 
diversos tipos de investidores e 
contrapartes, estude a possibilidade de 
estabelecer uma diferenciação entre os 
fundos de investimento especulativo, os 
fundos de participações privadas e outros 
investidores e que adapte as disposições da 
directiva relativa à transparência que 
prevejam a divulgação clara e a 
comunicação atempada de informação 
relevante e material, por forma a facilitar 
um processo decisório de elevada 
qualidade e uma comunicação transparente 
entre os investidores e a administração das 
sociedades;

Or. en

Alteração 54
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Proposta de resolução
Anexo – Fundos de investimento especulativo e os fundos de participações privadas –
parágrafo 1

Proposta de resolução Alteração

O Parlamento Europeu solicita à Comissão 
que apresente as propostas legislativas 
apropriadas, através de uma revisão do 
acervo comunitário existente que afecta os 
diversos tipos de investidores e 
contrapartes, e que adapte ou estabeleça 
regras que prevejam a divulgação clara e a 
comunicação atempada de informação 
relevante e material, por forma a facilitar 
um processo decisório de elevada 
qualidade e uma comunicação transparente 
entre os investidores e a administração das 
sociedades;

O Parlamento Europeu solicita à Comissão 
que apresente as propostas legislativas 
apropriadas, através de uma revisão do 
acervo comunitário existente que afecta os 
diversos tipos de investidores e 
contrapartes, e que adapte ou estabeleça 
regras que prevejam a divulgação clara e a 
comunicação atempada de informação 
relevante e material, por forma a facilitar 
um processo decisório de elevada 
qualidade e uma comunicação transparente 
entre os investidores e a administração das 
sociedades, bem como entre os 
investidores e outras contrapartes;

Or. en
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Alteração 55
Kurt Joachim Lauk

Proposta de resolução
Anexo – Fundos de investimento especulativo e os fundos de participações privadas –
parágrafo 2

Proposta de resolução Alteração

A nova legislação deve exigir que os 
accionistas notifiquem os emitentes da 
percentagem dos seus direitos de voto 
resultante de uma aquisição ou alienação 
de acções nos casos em que essa 
percentagem atinja, exceda ou se torne 
inferior a um dos limiares específicos, os 
quais devem começar em 3% e não nos 5% 
referidos na Directiva 2004/109/CE; além 
disso, deve obrigar os fundos de 
investimento especulativo e os fundos de 
participações privadas a divulgar e explicar 
– às empresas cujas acções adquirem ou 
detêm, aos investidores de retalho e 
institucionais, aos corretores e aos 
supervisores – a sua política de 
investimento e os riscos que lhe estão 
associados;

A nova legislação deve exigir que os 
accionistas notifiquem os emitentes da 
percentagem dos seus direitos de voto 
resultante de uma aquisição ou alienação 
de acções nos casos em que essa 
percentagem atinja, exceda ou se torne 
inferior a um dos limiares específicos, os 
quais devem começar em 3% e não nos 5% 
referidos na Directiva 2004/109/CE; além 
disso, deve obrigar os fundos de 
investimento especulativo e os fundos de 
participações privadas, se essas categorias 
de investidores puderem ser diferenciadas 
em relação às outras, a divulgar e explicar 
– às empresas cujas acções adquirem ou 
detêm, aos investidores de retalho e 
institucionais, aos corretores e aos 
supervisores – a sua política geral de 
investimento e os riscos que lhe estão 
associados;

Or. en

Alteração 56
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Proposta de resolução
Anexo – Fundos de investimento especulativo e os fundos de participações privadas –
parágrafo 4

Proposta de resolução Alteração

Tendo em vista as propostas legislativas 
supracitadas, a Comissão deve, 
nomeadamente:

Tendo em vista as propostas legislativas 
supracitadas, a Comissão deve, 
nomeadamente:

- explorar a possibilidade de  aplicar aos 
investimentos alternativos cláusulas 

- explorar a possibilidade de  aplicar aos 
investimentos alternativos cláusulas 
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contratuais que prevejam claramente uma 
limitação dos riscos, as medidas a adoptar 
em caso de ultrapassagem dos limiares, 
uma divulgação adequada, uma descrição 
clara dos períodos de lock-up 
(impedimento de venda), e condições 
explícitas que regulem a anulação e a 
rescisão do contrato;

contratuais que prevejam claramente uma 
limitação dos riscos, as medidas a adoptar 
em caso de ultrapassagem dos limiares, 
uma divulgação adequada, uma descrição 
clara dos períodos de lock-up 
(impedimento de venda), e condições 
explícitas que regulem a anulação e a 
rescisão do contrato;

- investigar a questão do branqueamento de 
capitais no contexto dos fundos de 
investimento especulativo e dos fundos de 
participações privadas;

- investigar a questão do branqueamento de 
capitais no contexto dos fundos de 
investimento especulativo e dos fundos de 
participações privadas;

- harmonizar as normas e as 
recomendações relativas ao registo e à 
identificação dos accionistas no caso da 
detenção do capital acima de um 
determinado limite, bem como à 
divulgação das suas estratégias e 
intenções;
- propor normas e recomendações tendo 
em vista impedir os abusos dos 
empréstimos de valores mobiliários para 
os efeitos de exercer direitos de voto com 
base em acções emprestadas nas reuniões 
de accionistas;
- propor normas e recomendações 
destinadas a obrigar os intermediários a 
permitir a participação dos accionistas 
originais na votação nas assembleias 
gerais dos accionistas e garantir que as 
suas instruções de voto sejam respeitadas 
pelos mandatários, bem como assegurar a 
divulgação das políticas de votação de 
determinados accionistas;
- estabelecer, em colaboração com os 
agentes do sector, um código de boas 
práticas sobre a forma de reequilibrar a 
estrutura actual da gestão empresarial, a 
fim de reforçar a orientação a longo prazo 
e desencorajar as incitações financeiras e 
de outro tipo visando assumir riscos 
excessivos a curto prazo com a adopção 
de atitudes irresponsáveis.

Or. en
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Alteração 57
Wolf Klinz

Proposta de resolução
Anexo – Fundos de investimento especulativo

Proposta de resolução Alteração

O Parlamento Europeu solicita à Comissão
que estabeleça regras que reforcem a 
transparência das políticas de votação dos 
fundos de investimento especulativo, 
tomando como princípio que os 
destinatários das regras comunitárias 
devem ser os gestores desses fundos; essas 
regras poderão também incluir um 
sistema de identificação de accionistas 
para toda a UE;

O Parlamento Europeu solicita aos agentes 
do sector dos fundos de investimento 
especulativo que estabeleça regras de 
auto-regulamentação que reforcem a 
transparência das políticas de votação dos 
fundos de investimento especulativo e de 
estudar a possibilidade de atenuar os 
efeitos indesejáveis dos empréstimos de 
valores mobiliários e das aquisições 
indirectas de direitos de voto através de 
contratos de opções; quando já existam 
propostas, estas devem ser postas em 
prática;

Tendo em vista a(s) proposta(s) 
legislativa(s) supracitada(s), a Comissão 
deve, nomeadamente:
- investigar a possibilidade de atenuar os 
efeitos indesejáveis da concessão de 
empréstimo de valores mobiliários;
- examinar se os requisitos em matéria de 
informação também devem ser aplicáveis 
aos acordos de cooperação entre vários 
accionistas e às aquisições indirectas de 
direitos de voto através de contratos de 
opções;

Or. en

Alteração 58
Sharon Bowles

Proposta de resolução
Anexo – Fundos de investimento especulativo
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Proposta de resolução Alteração

O Parlamento Europeu solicita à Comissão 
que estabeleça regras que reforcem a 
transparência das políticas de votação dos 
fundos de investimento especulativo, 
tomando como princípio que os 
destinatários das regras comunitárias 
devem ser os gestores desses fundos; essas 
regras poderão também incluir um 
sistema de identificação de accionistas 
para toda a UE;

O Parlamento Europeu solicita à Comissão:

Tendo em vista a(s) proposta(s) 
legislativa(s) supracitada(s), a Comissão 
deve, nomeadamente:
- investigar a possibilidade de atenuar os 
efeitos indesejáveis da concessão de 
empréstimo de valores mobiliários;

- que investigue a possibilidade de atenuar 
os efeitos indesejáveis da concessão de 
empréstimo de valores mobiliários;

- examinar se os requisitos em matéria de 
informação também devem ser aplicáveis 
aos acordos de cooperação entre vários 
accionistas e às aquisições indirectas de 
direitos de voto através de contratos de 
opções;

- que examine se os requisitos em matéria 
de informação também devem ser 
aplicáveis aos acordos de cooperação entre 
vários accionistas e às aquisições indirectas 
de direitos de voto através de contratos de 
opções;

Or. en

Alteração 59
Kurt Joachim Lauk

Proposta de resolução
Anexo – Fundos de investimento especulativo – parágrafo 1

Proposta de resolução Alteração

O Parlamento Europeu solicita à Comissão 
que estabeleça regras que reforcem a 
transparência das políticas de votação dos 
fundos de investimento especulativo, 
tomando como princípio que os 
destinatários das regras comunitárias 
devem ser os gestores desses fundos; essas 
regras poderão também incluir um sistema 
de identificação de accionistas para toda a 

O Parlamento Europeu solicita à Comissão 
que estabeleça regras que reforcem a 
transparência das políticas de votação dos 
fundos de investimento especulativo, 
tomando como princípio que os 
destinatários das regras comunitárias 
devem ser os gestores desses fundos; essas 
regras poderão também incluir um sistema 
de identificação de accionistas para toda a 
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UE; UE no caso das acções nominativas;

Or. en

Alteração 60
Kurt Joachim Lauk

Proposta de resolução
Anexo – Fundos de investimento especulativo – parágrafo 2 – travessão 1

Proposta de resolução Alteração

- investigar a possibilidade de atenuar os 
efeitos indesejáveis da concessão de 
empréstimo de valores mobiliários;

- investigar as práticas do mercado em 
matéria de concessão de empréstimo de 
valores mobiliários e do exercício de 
direitos de voto com base em acções 
emprestadas, tendo em conta os princípios 
de "legislar melhor" e os efeitos positivos 
dos empréstimos de valores mobiliários, 
os quais permitem nomeadamente evitar 
atrasos na liquidação de valores 
mobiliários, contribuindo, deste modo, 
para aumentar a eficácia desses 
mercados;

Or. en

Alteração 61
Ieke van den Burg

Proposta de resolução
Anexo – Fundos de participações privadas

Proposta de resolução Alteração

O Parlamento Europeu solicita à Comissão 
que estabeleça regras que proíbam os 
fundos de participações privadas de 
"pilharem" empresas (o chamado "asset 
stripping" ou desmembramento 
fraudulento dos activos de sociedades) e de 
utilizarem assim o seu poder financeiro de 
uma forma incorrecta que só prejudica a 
empresa adquirida e não tem qualquer 

O Parlamento Europeu solicita à Comissão 
que estabeleça regras que proíbam os 
fundos de participações privadas de 
"pilharem" empresas (o chamado "asset 
stripping" ou desmembramento 
fraudulento dos activos de sociedades) e de 
utilizarem assim o seu poder financeiro de 
uma forma incorrecta que só prejudica a 
empresa adquirida e não tem qualquer 
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impacto positivo no futuro da empresa e na 
situação dos seus trabalhadores, credores e 
sócios;

impacto positivo no futuro da empresa e na 
situação dos seus trabalhadores, credores e 
sócios;

Tendo em vista a(s) proposta(s) 
legislativa(s) supracitada(s), a Comissão 
deve estudar formas de abordar as 
questões que surgem quando os bancos 
emprestam enormes quantias de dinheiro 
a fundos de participações privadas e 
depois rejeitam qualquer responsabilidade 
relativamente ao destino que é dado a esse 
dinheiro ou à proveniência do dinheiro 
utilizado para pagar o empréstimo.

Para esse efeito, a Comissão deve impor 
limites às retiradas de dinheiro por parte 
da empresa adquirida; a prática do 
financiamento de dividendos mediante um 
endividamento adicional com base nos 
activos da empresa deve ser abandonada; 
há que adoptar um conjunto de regras 
comuns para garantir a manutenção do 
capital das empresas;

No mesmo espírito, a Comissão deve 
prever disposições que estabeleçam uma 
plena transparência dos sistemas de 
remuneração dos gestores, incluindo as 
opções de compra de acções mediante 
uma aprovação formal pela assembleia 
geral dos accionistas da empresa.

Or. en

Alteração 62
Wolf Klinz

Proposta de resolução
Anexo – Fundos de participações privadas

Proposta de resolução Alteração

O Parlamento Europeu solicita à Comissão 
que estabeleça regras que proíbam os 
fundos de participações privadas de 
"pilharem" empresas (o chamado "asset 
stripping" ou desmembramento 
fraudulento dos activos de sociedades) e de 
utilizarem assim o seu poder financeiro de 
uma forma incorrecta que só prejudica a 
empresa adquirida e não tem qualquer 
impacto positivo no futuro da empresa e na 
situação dos seus trabalhadores, credores e 
sócios;

O Parlamento Europeu solicita aos agentes 
do sector dos fundos de investimento 
especulativo e dos fundos de participações 
privadas que estabeleçam regras que 
proíbam os fundos de participações 
privadas de "pilharem" empresas (o 
chamado "asset stripping" ou 
desmembramento fraudulento dos activos 
de sociedades) e de utilizarem assim o seu 
poder financeiro de uma forma incorrecta 
que só prejudica a empresa adquirida e não 
tem qualquer impacto positivo no futuro da 
empresa e na situação dos seus 
trabalhadores, credores e sócios; quando já 
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existam propostas, há que proceder à sua 
respectiva aplicação;

Tendo em vista a(s) proposta(s) 
legislativa(s) supracitada(s), a Comissão 
deve estudar formas de abordar as 
questões que surgem quando os bancos 
emprestam enormes quantias de dinheiro 
a fundos de participações privadas e 
depois rejeitam qualquer responsabilidade 
relativamente ao destino que é dado a esse 
dinheiro ou à proveniência do dinheiro 
utilizado para pagar o empréstimo.

Or. en

Alteração 63
Sharon Bowles

Proposta de resolução
Anexo – Fundos de participações privadas

Proposta de resolução Alteração

O Parlamento Europeu solicita à Comissão 
que estabeleça regras que proíbam os 
fundos de participações privadas de 
"pilharem" empresas (o chamado "asset 
stripping" ou desmembramento 
fraudulento dos activos de sociedades) e de 
utilizarem assim o seu poder financeiro de 
uma forma incorrecta que só prejudica a 
empresa adquirida e não tem qualquer 
impacto positivo no futuro da empresa e 
na situação dos seus trabalhadores, 
credores e sócios;

O Parlamento Europeu solicita à Comissão 
que verifique se os Estados-Membros
adoptaram medidas destinadas a 
combater a "pilhagem" de empresas (o 
chamado "asset stripping" ou 
desmembramento fraudulento dos activos 
de sociedades), impondo nomeadamente 
as obrigações adequadas aos directores, a 
fim de averiguar se há razão para pensar 
que uma medida comunitária seria mais 
eficaz;

Tendo em vista a(s) proposta(s) 
legislativa(s) supracitada(s), a Comissão 
deve estudar formas de abordar as 
questões que surgem quando os bancos 
emprestam enormes quantias de dinheiro 
a fundos de participações privadas e 
depois rejeitam qualquer responsabilidade 
relativamente ao destino que é dado a esse 
dinheiro ou à proveniência do dinheiro 
utilizado para pagar o empréstimo.
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Or. en

Alteração 64
Kurt Joachim Lauk

Proposta de resolução
Anexo – Especificamente sobre os fundos de participações privadas – parágrafo 1

Proposta de resolução Alteração

O Parlamento Europeu solicita à Comissão 
que estabeleça regras que proíbam os 
fundos de participações privadas de 
"pilharem" empresas (o chamado "asset 
stripping" ou desmembramento 
fraudulento dos activos de sociedades) e 
de utilizarem assim o seu poder financeiro 
de uma forma incorrecta que só prejudica
a empresa adquirida e não tem qualquer 
impacto positivo no futuro da empresa e
na situação dos seus trabalhadores, 
credores e sócios;

O Parlamento Europeu solicita à Comissão 
que, tendo em conta as legislações 
nacionais, examine, avalie e, 
eventualmente, melhore a legislação 
comunitária em vigor de molde a impedir 
a "pilhagem"de empresas, a qual poderia, 
a longo prazo, prejudicar a empresa 
adquirida e não tem qualquer impacto 
positivo no seu futuro nem nos interesses
dos seus trabalhadores, credores e sócios;

Or. de

Alteração 65
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Proposta de resolução
Anexo – Fundos de participações privadas – parágrafo 2

Proposta de resolução Alteração

Tendo em vista a(s) proposta(s) 
legislativa(s) supracitada(s), a Comissão 
deve estudar formas de abordar as questões 
que surgem quando os bancos emprestam 
enormes quantias de dinheiro a fundos de 
participações privadas e depois rejeitam 
qualquer responsabilidade relativamente ao 
destino que é dado a esse dinheiro ou à 
proveniência do dinheiro utilizado para 
pagar o empréstimo.

Tendo em vista a(s) proposta(s) 
legislativa(s) supracitada(s), a Comissão 
deve estudar formas de abordar as questões 
que surgem quando os bancos emprestam 
enormes quantias de dinheiro a fundos de 
participações privadas e depois rejeitam 
qualquer responsabilidade relativamente ao 
destino que é dado a esse dinheiro ou à 
proveniência do dinheiro utilizado para 
pagar o empréstimo; a Comissão deve 
examinar também os meios de fixar um 
limite máximo de endividamento em caso 
de uma única aquisição de todas as 
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acções, tendo em vista a viabilidade da 
mesma.

Or. en

Alteração 66
Kurt Joachim Lauk

Proposta de resolução
Anexo – Fundos de participações privadas – parágrafo 2

Proposta de resolução Alteração

Tendo em vista a(s) proposta(s) 
legislativa(s) supracitada(s), a Comissão 
deve estudar formas de abordar as 
questões que surgem quando os bancos 
emprestam enormes quantias de dinheiro
a fundos de participações privadas e depois 
rejeitam qualquer responsabilidade 
relativamente ao destino que é dado a esse 
dinheiro ou à proveniência do dinheiro 
utilizado para pagar o empréstimo.

Tendo em vista a(s) proposta(s) 
legislativa(s) supracitada(s), a Comissão 
deve estudar o papel dos bancos quando 
estes concedem empréstimos a fundos de 
participações privadas, tendo presente o 
facto de que a responsabilidade 
relativamente ao destino que é dado a esse 
dinheiro e à proveniência do dinheiro 
utilizado para pagar o empréstimo 
continuará a caber ao devedor.

Or. en

Alteração 67
Ieke van den Burg

Proposta de resolução
Anexo – Fundos de participações privadas – parágrafo 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

O Parlamento Europeu solicita à 
Comissão que proceda à revisão da 
Directiva 77/187/CE relativa às 
transferências de empresas a fim de 
tornar o seu âmbito de aplicação
extensivo às transferências de acções, tal 
como acontece no caso das aquisições de 
empresas com recurso à dívida; tal 
revisão diria respeito, em particular, às 
disposições relativas aos direitos dos 
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trabalhadores assalariados em termos de 
divulgação, de consulta e de protecção.

Or. en
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