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Amendamentul 1
Sajjad Karim

Propunere de rezoluție
Liniuța 1a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere cea de-a doua Directivă 
a Consiliului 77/91/CEE din 31 ianuarie 
1976  de coordonare, în vederea 
echivalării, a garanțiilor impuse 
societăților comerciale în statele membre, 
în înțelesul articolului 58 al doilea 
paragraf din tratat, pentru protejarea 
intereselor asociaților sau terților, în ceea 
ce privește constituirea societăților 
comerciale pe acțiuni și menținerea și 
modificarea capitalului acestora1,

Or. en

Amendamentul 2
Sajjad Karim

Propunere de rezoluție
Liniuța 3a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Directiva 2000/31/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte 
juridice ale serviciilor societății 
informaționale, în special ale comerțului
electronic, pe piața internă2 (directiva 
privind comerțul electronic),

Or. en

                                               
1 JO L 26, 31.1.1977, p. 1.
2 JO L 178, 17.7.2000, p.1.
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Amendamentul 3
Sajjad Karim

Propunere de rezoluție
Liniuța 8a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Directiva 2003/48/CE a 
Consiliului din 3 iunie 2003 privind 
impozitarea veniturilor din economii sub 
forma plăților de dobânzi1,

Or. en

Amendamentul 4
Sajjad Karim

Propunere de rezoluție
Liniuța 13a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Directiva 2005/1/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 9 martie 2005 de modificare a 
Directivelor 73/239/CEE, 85/611/CEE, 
91/675/CEE, 92/49/CEE și 93/6/CEE ale 
Consiliului, precum și a Directivelor 
94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 
2001/34/CE, 2002/83/CE și 2002/87/CE, 
cu scopul de a institui, după o nouă 
structură, comitetele competente din 
domeniul serviciilor financiare2,

Or. en

                                               
1 JO L 157, 6.3.2003, p. 38.
2 JO L 79, 3.3.2005, p. 9.
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Amendamentul 5
Sajjad Karim

Propunere de rezoluție
Liniuța 16 (nouă)

Propunere de rezoluție Amendament

- având în vedere Directiva 2006/73/CE a 
Comisiei din 10 august 2006 de punere în 
aplicare a Directivei 2004/39/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
în ceea ce privește cerințele organizatorice 
și condițiile de funcționare aplicabile 
întreprinderilor de investiții, precum și 
termenii definiți în sensul respectivei 
directive1 (directiva de punere în aplicare 
a DPIF),

Or. en

Amendamentul 6
Sajjad Karim

Propunere de rezoluție
Liniuța l6b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Directiva Comisiei 
2007/16/EC2 de punere în aplicare a 
Directivei 85/611/CEE a Consiliului de 
coordonare a actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative privind anumite 
organisme de plasament colectiv în valori 
mobiliare (OPCVM) în ceea ce privește 
clarificarea anumitor definiții,

Or. en

                                               
1 JO L 241, 2.9.2006, p. 26.
2 JO L 79, 20.3.2007, p. 11.
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Amendamentul 7
Sajjad Karim

Propunere de rezoluție
Liniuța 18a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Studiul privind 
fondurile speculative: transparență și 
conflict de interese, comandat de Comisia 
pentru afaceri economice și monetare1,

Or. en

Amendamentul 8
Sajjad Karim

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât este recunoscut faptul că 
mijloacele alternative de investiții, precum 
fondurile speculative și fondurile de capital 
privat, pot oferi gestionarilor de active noi 
beneficii, pot contribui la creșterea 
lichidității pieței, la obținerea de 
randamente ridicate pentru investitori și la 
ameliorarea eficienței pieței;

A. întrucât este recunoscut faptul că 
mijloacele alternative de investiții, precum 
fondurile speculative și fondurile de capital 
privat pot oferi gestionarilor de active noi 
beneficii, pot contribui la creșterea 
lichidității pieței, la obținerea de 
randamente ridicate pentru investitori, la 
determinarea  prețurilor, la diversificarea 
riscurilor și la integrarea financiară, 
precum și la ameliorarea eficienței pieței;

Or. en

Amendamentul 9
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Propunere de rezoluție
Considerentul A

                                               
1 IP/A/ECON/IC/2007-24.
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât este recunoscut faptul că 
mijloacele alternative de investiții, precum 
fondurile speculative și fondurile de capital 
privat, pot oferi gestionarilor de active noi 
beneficii, pot contribui la creșterea 
lichidității pieței, la obținerea de 
randamente ridicate pentru investitori și la 
ameliorarea eficienței pieței;

A. întrucât este recunoscut faptul că 
mijloacele alternative de investiții, precum 
fondurile speculative și fondurile de capital 
privat, pot oferi gestionarilor de active noi 
beneficii, pot contribui la creșterea 
lichidității pieței, la obținerea de 
randamente ridicate pentru investitori și la 
ameliorarea eficienței pieței; întrucât este, 
de asemenea, recunoscut faptul că acestea 
beneficiază, în mare măsură, de 
caracterul asimetric al informației privind 
piețele financiare și că activitățile 
cumulate ale fondurilor speculative și de 
capital privat pot crea riscuri sistemice și 
constrângeri pentru economia reală și 
stabilitatea financiară internațională;

Or. en

Amendamentul 10
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât fondurile speculative și 
fondurile de capital privat cu sediul în UE 
au nevoie de un mediu care să respecte 
strategiile lor inovatoare, pentru a le 
permite să rămână competitive pe plan 
internațional, reducând, în același timp, 
efectele unor posibile dinamici negative de 
piață;

B. întrucât fondurile speculative și 
fondurile de capital privat cu sediul în UE 
au nevoie de un mediu reglementat, care să 
respecte strategiile lor inovatoare, pentru a 
le permite să rămână competitive pe plan 
internațional, reducând, în același timp, 
efectele unor posibile dinamici negative de 
piață;

Or. en
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Amendamentul 11
Sharon Bowles

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunere de rezoluție Amendament

B. întrucât fondurile speculative și 
fondurile de capital privat cu sediul în UE 
au nevoie de un mediu care să respecte 
strategiile lor inovatoare, pentru a le 
permite să rămână competitive pe plan 
internațional, reducând, în același timp, 
efectele unor posibile dinamici negative de 
piață;

B. întrucât fondurile speculative și 
fondurile de capital privat cu sediul în UE 
au nevoie de un mediu care să respecte 
strategiile lor inovatoare, pentru a le 
permite să rămână competitive pe plan 
internațional, reducând, în același timp, 
efectele unor posibile dinamici negative de 
piață, este preocupat de faptul că o 
legislație specifică poate fi rigidă și poate 
frâna inovația;

Or. en

Amendamentul 12
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât fondurile speculative și 
fondurile de capital privat care sunt 
gestionate de societăți cu sediul în UE 
trebuie să respecte legislația comunitară 
în vigoare și pe cea viitoare; întrucât 
societățile care nu își au sediul în UE 
trebuie, de asemenea, să respecte 
legislația UE în cadrul anumitor 
activități;

Or. en



AM\720518RO.doc 9/45 PE405.821v01-00

RO

Amendamentul 13
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât, în anumite state membre, 
fondurile speculative și fondurile de capital 
privat sunt supuse unor sisteme de 
reglementare naționale; întrucât astfel de 
norme naționale divergente sporesc riscul 
de fragmentare a reglementării în cadrul 
pieței interne, ceea ce poate avea ca efect 
perturbarea dezvoltării transfrontaliere a 
acestei activități în Europa;

C. întrucât, în anumite state membre, 
fondurile speculative și fondurile de capital 
privat sunt supuse unor sisteme de 
reglementare naționale; întrucât astfel de 
norme naționale divergente sporesc riscul 
de fragmentare a reglementării și de 
arbitraj de reglementare în cadrul pieței 
interne, ceea ce poate avea ca efect 
perturbarea dezvoltării transfrontaliere a 
cestei activități în Europa și, de asemenea, 
pot crea o uniformizare la un nivel  
inferior, - ceea ce este mult mai important 
- producând o relaxare a regimului de  
reglementare și de supraveghere necesar 
pentru a se evita ca societățile, angajații și 
economia reală să fie afectate în mod 
negativ; 

Or. en

Amendamentul 14
Sharon Bowles

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât, în anumite state membre, 
fondurile speculative și fondurile de capital 
privat sunt supuse unor sisteme de 
reglementare naționale; întrucât astfel de 
norme naționale divergente sporesc riscul 
de fragmentare a reglementării în cadrul 
pieței interne, ceea ce poate avea ca efect 
perturbarea dezvoltării transfrontaliere a 
acestei activități în Europa;

C. întrucât, în anumite state membre, 
fondurile speculative și fondurile de capital 
privat sunt supuse unor sisteme de 
reglementare naționale și unor niveluri 
diferite de punere în aplicare a 
directivelor UE în vigoare; întrucât astfel 
de norme naționale divergente sporesc 
riscul de fragmentare a reglementării în 
cadrul pieței interne, ceea ce poate avea ca 
efect perturbarea dezvoltării 
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transfrontaliere a acestei activități în 
Europa;

Or. en

Amendamentul 15
Sharon Bowles

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunere de rezoluție Amendament

D. întrucât directivele par a fi 
instrumentele juridice adecvate cu care pot 
fi abordate diferitele probleme legate de 
fondurile speculative și fondurile de 
capital privat;

D. întrucât directivele au fost deja utilizate 
drept instrumente juridice adecvate cu care 
pot fi abordate diferitele probleme legate
de transparența, raportarea informațiilor 
și manipularea pieței și acestea ar trebui 
revizuite în mod colectiv în ceea ce 
privește impactul lor asupra fondurilor 
speculative și a fondurilor de capital 
privat;

Or. en

Amendamentul 16
Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât directivele par a fi 
instrumentele juridice adecvate cu care
pot fi abordate diferitele probleme legate 
de fondurile speculative și fondurile de 
capital privat;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 17
Kurt Joachim Lauk

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât directivele par a fi 
instrumentele juridice adecvate cu care 
pot fi abordate diferitele probleme legate 
de fondurile speculative și fondurile de 
capital privat,

D. întrucât o posibilă directivă privind 
transparența fondurilor speculative și a 
fondurilor de capital privat ar trebui să 
preceadă, ca parte a unei mai bune 
legiferări, analiza și evaluarea legislației 
în vigoare din statele membre referitoare 
la fondurile speculative și fondurile de 
capital privat, ce ar trebui să constituie 
punctul de plecare în direcția unei 
armonizări,

Or. de

Amendamentul 18
Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât sectorul fondurilor 
speculative și cel al fondurilor de capital 
privat ar putea prezenta  propuneri 
concrete privind transparența și, în cazul 
în care aceste inițiative există, ele ar 
trebui să fie puse în practică  în 
consecință; întrucât, în cazul în care 
aceste inițiative nu dau rezultate, măsurile 
legislative ar trebui considerate drept 
instrumentul adecvat;

Or. en
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Amendamentul 19
Kurt Joachim Lauk

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât este recunoscut faptul că una
dintre principalele probleme este 
necesitatea transparenței; întrucât 
transparența are multiple fațete, cum ar fi 
transparența fondurilor speculative față de 
companiile ale căror acțiuni le 
achiziționează sau le dețin, precum și față 
de „prime brokers”, investitori 
instituționali cum ar fi fondurile de pensii 
sau băncile, investitori individuali, 
parteneri de afaceri, autorități de 
reglementare și autorități; întrucât, în 
ceea ce privește transparența, unul dintre 
deficitele cele mai importante constă în 
relația dintre un fond speculativ și 
companiile ale căror acțiuni le 
achiziționează sau le deține;

E. întrucât este recunoscut faptul că una 
dintre principalele probleme este 
necesitatea transparenței; întrucât 
transparența are multiple fațete, cum ar fi 
transparența fondurilor speculative față de 
companiile ale căror acțiuni le 
achiziționează sau le dețin, precum și față 
de „prime brokers”, investitori 
instituționali cum ar fi fondurile de pensii 
sau băncile, investitori individuali și 
parteneri de afaceri; întrucât nemulțumirea 
exprimată de unele dintre părți față de 
existența unui deficit de transparență  în 
relația dintre un fond speculativ și 
companiile ale căror acțiuni le 
achiziționează sau le deține nu este 
justificată;

Or. en

Amendamentul 20
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât este recunoscut faptul că una 
dintre principalele probleme este
necesitatea transparenței; întrucât 
transparența are multiple fațete, cum ar fi 
transparența fondurilor speculative față de 
companiile ale căror acțiuni le 
achiziționează sau le dețin, precum și față 
de „prime brokers”, investitori 
instituționali cum ar fi fondurile de pensii 
sau băncile, investitori individuali, 

E. întrucât criza financiară actuală a pus 
în evidență o lipsă de transparență și a 
fost recunoscută necesitatea sporirii 
acesteia la diferite niveluri; întrucât 
transparența are multiple fațete, cum ar fi 
transparența fondurilor speculative și a 
fondurilor de capital privat față de 
companiile ale căror acțiuni le 
achiziționează sau le dețin, precum și față 
de „prime brokers”, investitori 
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parteneri de afaceri, autorități de 
reglementare și autorități; întrucât, în ceea 
ce privește transparența, unul dintre 
deficitele cele mai importante constă în 
relația dintre un fond speculativ și 
companiile ale căror acțiuni le 
achiziționează sau le deține;

instituționali cum ar fi fondurile de pensii 
sau băncile, investitori individuali, 
parteneri de afaceri, autorități de 
reglementare și autorități; întrucât, în ceea 
ce privește transparența, unul dintre 
deficitele cele mai importante constă în 
relația dintre un fond speculativ sau un 
fond de capital privat și companiile ale 
căror acțiuni le achiziționează sau le 
deține;

Or. en

Amendamentul 21
Sharon Bowles

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât este recunoscut faptul că una 
dintre principalele probleme este
necesitatea transparenței; întrucât 
transparența are multiple fațete, cum ar fi 
transparența fondurilor speculative față de 
companiile ale căror acțiuni le 
achiziționează sau le dețin, precum și față 
de „prime brokers”, investitori 
instituționali cum ar fi fondurile de pensii 
sau băncile, investitori individuali, 
parteneri de afaceri, autorități de 
reglementare și autorități; întrucât, în ceea 
ce privește transparența, unul dintre 
deficitele cele mai importante constă în 
relația dintre un fond speculativ și 
companiile ale căror acțiuni le 
achiziționează sau le deține;

E. întrucât este recunoscut faptul că una 
dintre principalele probleme este analiza 
transparenței și posibilitatea creșterii 
acesteia; întrucât transparența are multiple 
fațete, cum ar fi transparența fondurilor 
speculative față de companiile ale căror 
acțiuni le achiziționează sau le dețin, 
precum și față de „prime brokers”, 
investitori instituționali cum ar fi fondurile 
de pensii sau băncile, investitori 
individuali, parteneri de afaceri, autorități 
de reglementare și autorități; întrucât o 
nemulțumire exprimată  de unele părți 
denotă un deficit de transparență în relația 
dintre un fond speculativ și companiile ale 
căror acțiuni le achiziționează sau le 
deține;

Or. en
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Amendamentul 22
Piia-Noora Kauppi

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât o punere în aplicare 
inconsecventă a Directivei privind 
transparența a condus la un nivel 
incoerent de transparență la nivelul UE și 
la costuri ridicate pentru investitori;

Or. en

Amendamentul 23
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât transparența este o condiție 
esențială pe care se bazează încrederea 
investitorilor și înțelegerea produselor 
financiare complexe și care favorizează, 
deci, funcționarea optimă și stabilitatea 
piețelor financiare; 

Or. en

Amendamentul 24
Sharon Bowles

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât principala cauză a actualei 
crize a creditelor ipotecare nu o constituie 
lipsa reglementării în ceea ce îi privește pe 
investitori, ci deficiențele agențiilor de 

eliminat
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rating; întrucât agențiile de rating ar 
trebui, prin urmare, să fie supuse 
acelorași norme de conformitate ca și cele 
aplicate auditorilor;

Or. en

Amendamentul 25
Sharon Bowles

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât principala cauză a actualei crize 
a creditelor ipotecare nu o constituie lipsa 
reglementării în ceea ce îi privește pe 
investitori, ci deficiențele agențiilor de 
rating; întrucât agențiile de rating ar 
trebui, prin urmare, să fie supuse 
acelorași norme de conformitate ca și cele 
aplicate auditorilor;

F. întrucât principala cauză a actualei crize 
a creditelor ipotecare nu o constituie lipsa 
reglementării în ceea ce îi privește pe 
investitori și aceasta nu poate fi, de 
asemenea, atribuită unui singur sector:
printre diferitele deficiențe se observă că 
procesul de securitizare și rating de credit 
în contextul  unor  produse cu structură 
complexă a condus la supraevaluarea 
acestor produse în privința activelor
subiacente;

Or. en

Amendamentul 26
Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât principala cauză a actualei 
crize a creditelor ipotecare nu o constituie 
lipsa reglementării în ceea ce îi privește pe 
investitori, ci deficiențele agențiilor de 
rating; întrucât agențiile de rating ar 
trebui, prin urmare, să fie supuse 
acelorași norme de conformitate ca și cele 

F. întrucât cauzele actualelor tulburări pe 
piețele financiare sunt diverse și includ:
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aplicate auditorilor;
- practicile de împrumut neglijente pe 
piața imobiliară din Statele Unite;
- inovarea  rapidă în domeniul produselor 
cu structură complexă;
- modelul de tip „originate-to-distribute” 
și lanțul lung de intermediere;
- aviditatea investitorilor pentru și mai 
mari beneficii și o structură limitată de 
stimulente privind remunerația , precum 
și
- conflictele de  interese ale agențiilor de 
rating de credit și concepția greșită cu 
privire la semnificația ratingurilor;

Or. en

Amendamentul 27
Sajjad Karim

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât principala cauză a actualei 
crize a creditelor ipotecare nu o constituie 
lipsa reglementării în ceea ce îi privește pe 
investitori, ci deficiențele agențiilor de 
rating; întrucât agențiile de rating ar 
trebui, prin urmare, să fie supuse 
acelorași norme de conformitate ca și cele 
aplicate auditorilor;

F. întrucât există un consens internațional 
exprimat de Comisie, statele membre,  
Banca Centrală Europeană, Forumul 
privind stabilitatea financiară,  
Organizația Internațională a Comisiilor 
de Valori și de alte instituții că va fi 
nevoie de timp pentru a înțelege pe deplin 
cauzele și efectele crizei creditelor 
ipotecare; întrucât nici fondurile 
speculative și nici fondurile de capital 
privat nu sunt considerate drept cauze ale 
tulburărilor financiare actuale;

Or. en
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Amendamentul 28
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea  de rezoluție Amendamentul

F. întrucât principala cauză a actualei crize 
a creditelor ipotecare nu o constituie lipsa 
reglementării în ceea ce îi privește pe 
investitori, ci deficiențele agențiilor de 
rating; întrucât agențiile de rating ar trebui, 
prin urmare, să fie supuse acelorași norme 
de conformitate ca și cele aplicate 
auditorilor;

F. întrucât principala cauză a actualei crize 
a creditelor ipotecare constă în câteva 
elemente cum ar fi lipsa reglementării 
băncilor americane de investiții, excesele 
modelului „originate-to-distribute” și 
procesului securitizării, nerespectarea 
procesului de „due diligence”, evaluarea 
inadecvată  a riscurilor, precum și a 
deficiențelor agențiilor de rating;   întrucât
agențiile de rating ar trebui, prin urmare, să 
fie supuse acelorași norme de conformitate 
ca și cele aplicate auditorilor;

Or. en

Amendamentul 29
Kurt Joachim Lauk

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât principala cauză a actualei 
crize a creditelor ipotecare nu o constituie 
lipsa reglementării în ceea ce îi privește pe 
investitori, ci deficiențele agențiilor de 
rating; întrucât agențiile de rating ar 
trebui, prin urmare, să fie supuse 
acelorași norme de conformitate ca și cele 
aplicate auditorilor;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 30
Sharon Bowles

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât legislația comunitară prevede 
mecanisme precum procedurile de 
comitologie sau Lamfalussy care permit, 
prin intermediul măsurilor de punere în 
aplicare, o reacție flexibilă la fluctuațiile 
mediului de afaceri; întrucât această 
situație se va ameliora odată cu 
instrumentul actelor delegate prevăzut în 
noul tratat;

G. întrucât legislația comunitară prevede 
mecanisme precum procedurile de 
comitologie sau Lamfalussy care permit, 
prin intermediul măsurilor de punere în 
aplicare, o reacție flexibilă la fluctuațiile 
mediului de afaceri; întrucât această 
situație se va ameliora odată cu 
instrumentul actelor delegate prevăzut în 
noul tratat; întrucât ar fi totuși greșit să se 
ignore prejudiciul și incertitudinea 
juridică care ar putea fi cauzate de 
introducerea prea rapidă a unei legislații 
netestate doar pentru că viitoarea 
modificare a acesteia ar putea fi realizată 
mai simplu;

Or. en

Amendamentul 31
Sharon Bowles

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunere de rezoluție Amendament

H. întrucât numeroase grupuri de 
întreprinderi și-au stabilit propriile coduri
de bune practici care pot servi drept model 
legislației UE; întrucât, în plus față de 
respectarea legislației UE, companiile și 
asociațiile de întreprinderi ar trebui să fie 
încurajate să își instituie propriile coduri 
de bune practici;

H. întrucât organizații precum Organizația 
Internațională a Comisiilor de Valori 
Mobiliare, Fondul Monetar Internațional, 
Organizația pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică și organele 
profesionale, inclusiv cele care se ocupă 
de fonduri speculative și de fondurile de 
capital privat și-au stabilit deja principiile 
și codurile de bune practici care necesită 
testare și monitorizare; întrucât, în plus 
față de respectarea legislației UE, 
companiile și asociațiile de întreprinderi ar 
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trebui să fie încurajate să subscrie la aceste 
coduri și să le respecte sau să explice 
principiile acestora, iar detaliile privind 
respectarea lor și explicațiile să fie puse la 
dispoziția publicului;

Or. en

Amendamentul 32
Sajjad Karim

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât numeroase grupuri de 
întreprinderi și-au stabilit propriile coduri 
de bune practici care pot servi drept model 
legislației UE; întrucât, în plus față de 
respectarea legislației UE, companiile și 
asociațiile de întreprinderi ar trebui să fie 
încurajate să își instituie propriile coduri de 
bune practici;

H. întrucât numeroase grupuri de 
întreprinderi și-au stabilit propriile coduri 
de bune practici care completează 
legislația oficială a UE în domenii care 
sunt dificil de abordat sau a căror 
abordare într-o manieră oficială nu este 
dorită;  întrucât, în plus față de respectarea 
legislației UE, companiile și asociațiile de 
întreprinderi ar trebui să fie încurajate să își 
instituie propriile coduri de bune practici;

Or. en

Amendamentul 33
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea  de rezoluție Amendamentul

H. întrucât numeroase grupuri de 
întreprinderi și-au stabilit propriile coduri 
de bune practici care pot servi drept model 
legislației UE; întrucât, în plus față de 
respectarea legislației UE, companiile și 
asociațiile de întreprinderi ar trebui să fie 
încurajate să își instituie propriile coduri de 

H. întrucât numeroase grupuri de 
întreprinderi și-au stabilit propriile coduri 
de bune practici care pot servi drept model 
legislației UE; întrucât, în plus față de 
respectarea legislației UE, companiile și 
asociațiile de întreprinderi ar trebui să fie 
încurajate să își instituie propriile coduri de 
bune practici; întrucât aceste coduri ar 
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bune practici; trebui să fie însoțite de principiul 
„respectă sau explică” și ar trebui să fie 
evaluate corespunzător într-o manieră 
transparentă;

Or. en

Amendamentul 34
Kurt Joachim Lauk

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât numeroase grupuri de 
întreprinderi și-au stabilit propriile coduri 
de bune practici care pot servi drept model 
legislației UE; întrucât, în plus față de 
respectarea legislației UE, companiile și 
asociațiile de întreprinderi ar trebui să fie 
încurajate să își instituie propriile coduri 
de bune practici;

H. întrucât inițiativele privind fondurile 
speculative și cele de capital privat și-au 
stabilit propriile coduri de bune practici 
cărora ar trebui să li se dea șansa să își 
demonstreze valoarea;

Or. en

Amendamentul 35
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât se pare că nu este nevoie de o
legislație referitoare la produse,

I. întrucât legislația referitoare la produse 
nu pare a fi tipul de legislație adecvat 
pentru abordarea acestui sector inovator,

Or. en
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Amendamentul 36
Kurt Joachim Lauk

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât nu este nevoie de o legislație 
referitoare la produse,

I. întrucât se pare că nu este nevoie de o 
legislație referitoare la produse,

Or. de

Amendamentul 37
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât împrumutul de titluri de 
valoare realizat cu scopul votării 
acțiunilor împrumutate este o practică 
vicioasă, iar acționarii pe termen lung 
sunt de preferat acționarilor pe termen 
scurt; 

Or. en

Amendamentul 38
Sharon Bowles

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât, în scopul  unei mai bune 
reglementări, legislația trebuie folosită 
numai în cazul în care există dovada unei 
deficiențe a pieței și nu ar trebui să 
discrimineze alte activități similare de 
investiții;  

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ib (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ib. întrucât actuala structură a 
guvernanței corporative include  
dezechilibre de proprietate, control, 
transparență, supraveghere, 
responsabilitate și informare; întrucât 
fondurile speculative și fondurile de 
capital privat pot afecta negativ 
transparența administrării operaționale a 
întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 40
Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită Comisiei să înainteze 
Parlamentului, în funcție de subiect, pe 
baza articolului 44, a articolului 47 
alineatul (2) și a articolului 95 din 
Tratatul CE, o propunere sau mai multe 
propuneri legislative privind transparența 
fondurilor speculative sau a fondurilor de 
capital privat; solicită elaborarea acestei 
propuneri/acestor propuneri în spiritul 
dezbaterilor interinstituționale și pe baza 
recomandărilor detaliate în anexă;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 41
Sharon Bowles

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită Comisiei să înainteze 
Parlamentului, în funcție de subiect, pe 
baza articolului 44, a articolului 47 
alineatul (2) și a articolului 95 din 
Tratatul CE, o propunere sau mai multe 
propuneri legislative privind transparența
fondurilor speculative sau a fondurilor de 
capital privat; solicită elaborarea acestei 
propuneri/acestor propuneri în spiritul 
dezbaterilor interinstituționale și pe baza 
recomandărilor detaliate în anexă;

1. solicită Comisiei să prezinte, de 
asemenea, Parlamentului, în cadrul 
procesului de revizuire a Directivei 
2004/109/CE privind armonizarea 
obligațiilor de transparență, o evaluare a 
funcționării directivei în ceea ce îi 
privește pe  investitorii din sectorul 
fondurilor speculative sau al fondurilor de 
capital privat, incluzând comparații 
relevante cu aplicarea acesteia altor tipuri 
de investitori;

Or. en

Amendamentul 42
Kurt Joachim Lauk

Propunere de rezoluție
Alineatul (1)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită Comisiei să înainteze 
Parlamentului, în funcție de subiect, pe 
baza articolului 44, a articolului 47 
alineatul (2) și a articolului 95 din 
Tratatul CE, o propunere sau mai multe 
propuneri legislative privind transparența 
fondurilor speculative sau a fondurilor de 
capital privat; solicită elaborarea acestei 
propuneri/acestor propuneri în spiritul 
dezbaterilor interinstituționale și pe baza 
recomandărilor detaliate în anexă;

1. solicită Comisiei să se asigure întâi de 
respectarea legislației în vigoare din 
statele membre, pentru ca ulterior să 
înainteze, eventual, Parlamentului o 
propunere legislativă privind armonizarea 
legislației în vigoare referitoare la 
fondurile speculative și investițiile de 
capital privat și solicită ca această 
propunere să ia în considerare dezbaterile 
interinstituționale, precum și 
recomandările detaliate în anexă;

Or. de
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Amendamentul 43
Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea  de rezoluție Amendamentul

1a. solicită sectorului fondurilor 
speculative și al fondurilor de capital 
privat să abordeze problemele 
transparenței prin intermediul unor 
propuneri concrete și, acolo unde acestea 
există deja, să le pună în aplicare în 
consecință și să informeze în mod regulat 
Parlamentul și Comisia cu privire la 
progresul înregistrat de aceste inițiative; 
consideră că, dacă nu se înregistrează un 
progres real în aceste sectoare în viitorul 
apropiat, o propunere legislativă privind 
transparența fondurilor speculative și a 
fondurilor de capital privat ar putea fi 
modalitatea adecvată  de abordare a 
preocupărilor cu privire la transparență;

Or. en

Amendamentul 44
Piia-Noora Kauppi

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. atrage atenția asupra necesității de a 
depăși obstacolele create de distribuția 
transfrontalieră a investițiilor alternative, 
prin crearea unui regim european al 
plasamentelor private destinat 
investitorilor instituționali;

Or. en
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Amendament 45
Sharon Bowles

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. sugerează că ar trebui creat, pentru 
Uniunea Europeană, și promovat pe plan 
internațional, un ghișeu unic sub formă 
de site web destinat codurilor de conduită;  
sugerează că acest site web ar trebui să 
includă un registru al acelor actori ai 
pieței care respectă codurile de conduită, 
regulile în materie de informare și 
explicațiile privind neaplicarea acestora; 
constată faptul că motivele nerespectării 
codurilor de conduită pot constitui, de 
asemenea, un instrument de învățare;

Or. en

Amendamentul 46
Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Punctul 1b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. îndeamnă Comisia să creeze un regim 
european al plasamentelor private în 
vederea eliminării obstacolelor din calea 
distribuției transfrontaliere a investițiilor 
alternative;

Or. en

Amendamentul 47
Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Anexă
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Anexă la propunerea de rezoluție:

recomandări detaliate privind conținutul 
propunerilor solicitate

eliminat

Parlamentul European solicită Comisiei 
să propună o directivă sau mai multe 
directive care să garanteze standarde 
comune de transparență și să abordeze 
chestiunile menționate mai jos cu privire 
la fondurile speculative și la fondurile de 
capital privat, directiva/directivele 
trebuind să ofere statelor membre, dacă 
este necesar, suficientă flexibilitate pentru 
transpunerea normelor UE în actualele 
lor sisteme de drept al societăților 
comerciale.
În ceea ce privește fondurile speculative și 
fondurile de capital privat
Parlamentul European solicită Comisiei 
să înainteze propunerile legislative 
adecvate prin intermediul revizuirii 
acquis-ului comunitar existent care se 
aplică diferitelor tipuri de investitori și 
contrapartide și să adapteze sau să 
stabilească reguli care să ofere o 
informare clară și o comunicare în timp 
util a diferitelor informații relevante, 
astfel încât să faciliteze un proces eficient 
de luare a deciziilor și o comunicare 
transparentă între investitori și 
administrația companiei.
Noua legislație ar trebuie să solicite 
acționarilor să îi înștiințeze pe emitenți în 
legătură cu procentajul drepturilor lor de 
vot ca urmare a achiziționării sau 
distribuirii acțiunilor atunci când acest 
procentaj atinge, depășește sau este sub 
nivelul pragurilor specifice, care încep de 
la 3% în loc de 5%, așa cum se specifică 
în Directiva 2004/109/CE; de asemenea, 
ar trebui să oblige fondurile speculative și 
fondurile de capital privat să informeze și 
să explice companiilor ale căror acțiuni le 
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achiziționează sau le dețin, investitorilor 
individuali sau instituționali, „prime 
broker-ilor” și autorităților de 
supraveghere, politica lor de investiții și 
riscurile asociate acesteia.
Aceste propuneri ar trebui să se bazeze pe 
examinarea legislației existente a UE în 
vederea constatării nivelului până la care 
regulile existente privind transparența pot 
fi aplicate cazurilor specifice fondurilor 
speculative și fondurilor de capital privat.
În vederea elaborării propunerilor 
legislative menționate mai sus, Comisia ar 
trebui, în special:
- să analizeze posibilitatea aplicării unor 
clauze contractuale investițiilor 
alternative, care să limiteze în mod clar 
riscurile, să prevadă măsurile care pot fi 
aplicate în eventualitatea depășirii 
pragurilor, să ofere o informare adecvată 
și o descriere clară a perioadelor de 
stagnare și să stabilească condiții explicite 
privind anularea și încheierea unui 
contract;
- să examineze chestiunea spălării banilor 
în contextul fondurilor speculative și al 
fondurilor de capital privat.
În ceea ce privește, în mod specific, 
fondurile speculative
Parlamentul European solicită Comisiei 
să stabilească norme care să sporească 
transparența politicilor de votare ale 
fondurilor speculative, pe baza faptului că 
destinatarii normelor comunitare ar 
trebui să fie administratorii acestor 
fonduri; aceste norme ar putea include, 
de asemenea, un sistem de identificare a 
acționarilor la nivelul UE.
În vederea elaborării propunerilor 
legislative menționate mai sus, Comisia ar 
trebui, în special:
- să examineze posibilitatea reducerii 
efectelor nedorite ale împrumutului de 
titluri;
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- să analizeze dacă cerințele de raportare 
trebuie aplicate și acordurilor de 
cooperare dintre mai mulți acționari, 
precum și achizițiilor indirecte de drepturi 
de vot prin aranjamente în ceea ce 
privește opțiunile.
În ceea ce privește, în mod specific, 
fondurile de capital privat
Parlamentul European solicită Comisiei 
să stabilească norme care să interzică 
fondurilor de capital privat să „jefuiască” 
companiile (așa-numitele „dezmembrări 
de active”) și să își folosească astfel, în 
mod neadecvat, puterea financiară într-
un mod care pur și simplu dezavantajează 
compania achiziționată, fără a avea 
niciun impact pozitiv asupra viitorului 
companiei și asupra situației angajaților 
săi, a creditorilor și a partenerilor de 
afaceri.
În vederea elaborării propunerilor 
legislative menționate mai sus, Comisia ar 
trebui să examineze modalitățile de 
abordare a problemelor care apar atunci 
când băncile acordă spre împrumut sume 
imense de bani fondurilor de capital 
privat și ulterior nu își asumă nicio 
responsabilitate în ceea ce privește scopul 
pentru care sunt folosite sumele sau 
proveniența banilor utilizați pentru 
rambursarea împrumutului.

Or. en

Amendamentul 48
Sharon Bowles

Propunere de rezoluție
Anexă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Anexă la propunerea de rezoluție:

Recomandări detaliate privind conținutul eliminat



AM\720518RO.doc 29/45 PE405.821v01-00

RO

propunerilor solicitate
Parlamentul European solicită Comisiei 
să propună o directivă sau mai multe 
directive care să garanteze standarde 
comune de transparență și să abordeze 
chestiunile menționate mai jos cu privire 
la fondurile speculative și la fondurile de 
capital privat, directiva/directivele 
trebuind să ofere statelor membre, dacă 
este necesar, suficientă flexibilitate pentru 
transpunerea normelor UE în actualele 
lor sisteme de drept al societăților 
comerciale.
În ceea ce privește fondurile speculative și 
fondurile de capital privat
Parlamentul European solicită Comisiei 
să înainteze propunerile legislative 
adecvate prin intermediul revizuirii 
acquis-ului comunitar existent care se 
aplică diferitelor tipuri de investitori și 
contrapartide și să adapteze sau să 
stabilească reguli care să ofere o 
informare clară și o comunicare în timp 
util a diferitelor informații relevante, 
astfel încât să faciliteze un proces eficient 
de luare a deciziilor și o comunicare 
transparentă între investitori și 
administrația companiei.
Noua legislație ar trebuie să solicite 
acționarilor să îi înștiințeze pe emitenți în 
legătură cu procentajul drepturilor lor de 
vot ca urmare a achiziționării sau 
distribuirii acțiunilor atunci când acest 
procentaj atinge, depășește sau este sub 
nivelul pragurilor specifice, care încep de 
la 3% în loc de 5%, așa cum se specifică 
în Directiva 2004/109/CE; de asemenea, 
ar trebui să oblige fondurile speculative și 
fondurile de capital privat să informeze și 
să explice companiilor ale căror acțiuni le 
achiziționează sau le dețin, investitorilor 
individuali sau instituționali, „prime 
broker-ilor” și autorităților de 
supraveghere, politica lor de investiții și 
riscurile asociate acesteia.
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Aceste propuneri ar trebui să se bazeze pe 
examinarea legislației existente a UE în 
vederea constatării nivelului până la care 
regulile existente privind transparența pot 
fi aplicate cazurilor specifice fondurilor 
speculative și fondurilor de capital privat.
În vederea elaborării propunerilor 
legislative menționate mai sus, Comisia ar 
trebui, în special:
să analizeze posibilitatea aplicării unor 
clauze contractuale investițiilor 
alternative, care să limiteze în mod clar 
riscurile, să prevadă măsurile care pot fi 
aplicate în eventualitatea depășirii 
pragurilor, să ofere o informare adecvată 
și o descriere clară a perioadelor de 
stagnare și să stabilească condiții explicite 
privind anularea și încheierea unui 
contract;
să examineze chestiunea spălării banilor 
în contextul fondurilor speculative și al 
fondurilor de capital privat.
În ceea ce privește, în mod specific, 
fondurile speculative
Parlamentul European solicită Comisiei 
să stabilească norme care să sporească 
transparența politicilor de votare ale 
fondurilor speculative, pe baza faptului că 
destinatarii normelor comunitare ar 
trebui să fie administratorii acestor 
fonduri; aceste norme ar putea include, 
de asemenea, un sistem de identificare a 
acționarilor la nivelul UE.
În vederea elaborării propunerilor 
legislative menționate mai sus, Comisia ar 
trebui, în special:
să examineze posibilitatea reducerii 
efectelor nedorite ale împrumutului de 
titluri;
să analizeze dacă cerințele de raportare 
trebuie aplicate și acordurilor de 
cooperare dintre mai mulți acționari, 
precum și achizițiilor indirecte de drepturi 
de vot prin aranjamente în ceea ce 



AM\720518RO.doc 31/45 PE405.821v01-00

RO

privește opțiunile.
În ceea ce privește, în mod specific, 
fondurile de capital privat
Parlamentul European solicită Comisiei 
să stabilească norme care să interzică 
fondurilor de capital privat să „jefuiască” 
companiile (așa-numitele „dezmembrări 
de active”) și să își folosească astfel, în 
mod neadecvat, puterea financiară într-
un mod care pur și simplu dezavantajează 
compania achiziționată, fără a avea 
niciun impact pozitiv asupra viitorului 
companiei și asupra situației angajaților 
săi, a creditorilor și a partenerilor de 
afaceri.
În vederea elaborării propunerilor 
legislative menționate mai sus, Comisia ar 
trebui să examineze modalitățile de 
abordare a problemelor care apar atunci 
când băncile acordă spre împrumut sume 
imense de bani fondurilor de capital 
privat și ulterior nu își asumă nicio 
responsabilitate în ceea ce privește scopul 
pentru care sunt folosite sumele sau 
proveniența banilor utilizați pentru 
rambursarea împrumutului.

Or. en

Amendamentul 49
Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Anexă – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Parlamentul European solicită Comisiei să 
propună o directivă sau mai multe 
directive care să garanteze standarde 
comune de transparență și să abordeze 
chestiunile menționate mai jos cu privire 
la fondurile speculative și la fondurile de 
capital privat, directiva/directivele 
trebuind să ofere statelor membre, dacă 

Parlamentul European solicită sectorului 
fondurilor speculative și al fondurilor de 
capital privat să prezinte propuneri 
concrete care să garanteze standarde 
comune de transparență și, acolo unde 
aceste propuneri există deja, să le pună în 
aplicare în consecință;
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este necesar, suficientă flexibilitate pentru 
transpunerea normelor UE în actualele 
lor sisteme de drept al societăților 
comerciale.

Or. en

Amendamentul 50
Sharon Bowles

Propunere de rezoluție
Anexă – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Parlamentul European solicită Comisiei să 
propună o directivă sau mai multe 
directive care să garanteze standarde 
comune de transparență și să abordeze 
chestiunile menționate mai jos cu privire 
la fondurile speculative și la fondurile de 
capital privat, directiva/directivele 
trebuind să ofere statelor membre, dacă 
este necesar, suficientă flexibilitate pentru 
transpunerea normelor UE în actualele 
lor sisteme de drept al societăților 
comerciale.

Parlamentul European solicită Comisiei să 
încurajeze ameliorarea transparenței prin 
sprijinirea și monitorizarea evoluției auto-
reglementării deja introduse de către 
administratorii fondurilor speculative și ai 
fondurilor de capital privat și de către 
partenerii lor și să încurajeze statele 
membre să sprijine aceste eforturi prin 
intermediul dialogului și al schimbului de 
bune practici.

Or. en

Amendamentul 51
Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Anexă - În ceea ce privește fondurile speculative și fondurile de capital privat

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Parlamentul European solicită Comisiei să 
înainteze propunerile legislative adecvate 
prin intermediul revizuirii acquis-ului
comunitar existent care se aplică 
diferitelor tipuri de investitori și 
contrapartide și să adapteze sau să 
stabilească reguli care să ofere o informare 

Parlamentul European solicită sectorului 
fondurilor speculative și al  fondurilor 
private să înainteze propuneri adecvate și
concrete și să adapteze sau să stabilească 
reguli care să ofere o informare clară și o 
comunicare în timp util a diferitelor 
informații relevante, astfel încât să 
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clară și o comunicare în timp util a 
diferitelor informații relevante, astfel încât 
să faciliteze un proces eficient de luare a 
deciziilor și o comunicare transparentă 
între investitori și administrația companiei.

faciliteze un proces eficient de luare a 
deciziilor și o comunicare transparentă 
între investitori și administrația companiei
acolo unde propunerile există deja, 
acestea ar trebui puse în practică în mod 
corespunzător;

Noua legislație ar trebuie să solicite 
acționarilor să îi înștiințeze pe emitenți în 
legătură cu procentajul drepturilor lor de 
vot ca urmare a achiziționării sau 
distribuirii acțiunilor atunci când acest 
procentaj atinge, depășește sau este sub 
nivelul pragurilor specifice, care încep de 
la 3% în loc de 5%, așa cum se specifică 
în Directiva 2004/109/CE; de asemenea, 
ar trebui să oblige fondurile speculative și 
fondurile de capital privat să informeze și 
să explice companiilor ale căror acțiuni le 
achiziționează sau le dețin, investitorilor 
individuali sau instituționali, „prime 
broker-ilor” și autorităților de 
supraveghere, politica lor de investiții și 
riscurile asociate acesteia.
Aceste propuneri ar trebui să se bazeze pe 
examinarea legislației existente a UE în 
vederea constatării nivelului până la care
regulile existente privind transparența pot 
fi aplicate cazurilor specifice fondurilor 
speculative și fondurilor de capital privat.

Aceste propuneri ar trebui să vină în 
completarea regulilor existente privind 
transparența.

În vederea elaborării propunerilor 
legislative menționate mai sus, Comisia ar 
trebui, în special:
să analizeze posibilitatea aplicării unor 
clauze contractuale investițiilor 
alternative, care să limiteze în mod clar 
riscurile, să prevadă măsurile care pot fi 
aplicate în eventualitatea depășirii 
pragurilor, să ofere o informare adecvată 
și o descriere clară a perioadelor de 
stagnare și să stabilească condiții explicite 
privind anularea și încheierea unui 
contract;
să examineze chestiunea spălării banilor 
în contextul fondurilor speculative și al 
fondurilor de capital privat.
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Or. en

Amendamentul 52
Sharon Bowles

Propunere de rezoluție
Anexă - În ceea ce privește fondurile speculative și fondurile de capital privat

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Parlamentul European solicită Comisiei să 
înainteze propunerile legislative adecvate 
prin intermediul revizuirii acquis-ului 
comunitar existent care se aplică diferitelor 
tipuri de investitori și contrapartide și să 
adapteze sau să stabilească reguli care să 
ofere o informare clară și o comunicare 
în timp util a diferitelor informații 
relevante, astfel încât să faciliteze un 
proces eficient de luare a deciziilor și o 
comunicare transparentă între investitori 
și administrația companiei.

Parlamentul European solicită Comisiei să 
înainteze o versiune revizuită a acquis-ului 
comunitar existent care se aplică diferitelor 
tipuri de investitori și contrapartide, 
împreună cu evaluarea sa de impact și cu 
concluziile cu privire la lacunele existente 
pentru care ar trebui să se realizeze 
ajustări;

Noua legislație ar trebuie să solicite 
acționarilor să îi înștiințeze pe emitenți în 
legătură cu procentajul drepturilor lor de 
vot ca urmare a achiziționării sau 
distribuirii acțiunilor atunci când acest 
procentaj atinge, depășește sau este sub 
nivelul pragurilor specifice, care încep de 
la 3% în loc de 5%, așa cum se specifică 
în Directiva 2004/109/CE; de asemenea, 
ar trebui să oblige fondurile speculative și 
fondurile de capital privat să informeze și 
să explice companiilor ale căror acțiuni le 
achiziționează sau le dețin, investitorilor 
individuali sau instituționali, „prime 
broker-ilor” și autorităților de 
supraveghere, politica lor de investiții și 
riscurile asociate acesteia.
Aceste propuneri ar trebui să se bazeze pe
examinarea legislației existente a UE în 
vederea constatării nivelului până la care
regulile existente privind transparența pot 
fi aplicate cazurilor specifice fondurilor 
speculative și fondurilor de capital privat.

Consideră că Comisia nu trebuie să facă 
discriminări între clasele de active și că 
examinarea legislației existente a UE, 
precum și regulile existente privind 
transparența trebuie privite ca un întreg și 
nu trebuie limitate la cazuri specifice 
fondurilor speculative și fondurilor de 
capital privat.
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În vederea elaborării propunerilor 
legislative menționate mai sus, Comisia ar 
trebui, în special:

Invită Comisia să analizeze modul în care 
ar putea fi sporită vizibilitatea și 
înțelegerea riscului într-o manieră 
disociată de solvabilitatea debitorului. Ar 
trebui să se acorde atenție faptului dacă 
directivele existente și măsurile privind 
transparența sunt cu adevărat afectate de 
„spam-ul juridic”și de clauzele excesive 
de exonerare de răspundere din contracte; 

- să analizeze posibilitatea aplicării unor 
clauze contractuale investițiilor 
alternative, care să limiteze în mod clar 
riscurile, să prevadă măsurile care pot fi 
aplicate în eventualitatea depășirii 
pragurilor, să ofere o informare adecvată 
și o descriere clară a perioadelor de 
stagnare și să stabilească condiții explicite 
privind anularea și încheierea unui 
contract;
- să examineze chestiunea spălării banilor 
în contextul fondurilor speculative și al 
fondurilor de capital privat.

Or. en

Amendamentul 53
Kurt Joachim Lauk

Propunere de rezoluție
Anexă - În ceea ce privește fondurile speculative și fondurile de capital privat -
paragraful 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Parlamentul European solicită Comisiei să 
înainteze propunerile legislative adecvate 
prin intermediul revizuirii acquis-ului 
comunitar existent care se aplică diferitelor 
tipuri de investitori și contrapartide și să 
adapteze sau să stabilească reguli care să 
ofere o informare clară și o comunicare în 
timp util a diferitelor informații relevante, 
astfel încât să faciliteze un proces eficient 
de luare a deciziilor și o comunicare 
transparentă între investitori și 
administrația companiei.

Parlamentul European solicită Comisiei să 
revizuiască acquis-ului comunitar existent 
care se aplică diferitelor tipuri de 
investitori și contrapartide, să analizeze 
posibilitatea diferențierii între investitorii  
în fondurile speculative, în fondurile de 
capital privat și alte tipuri de investitori și 
să adapteze dispozițiile Directivei privind 
transparența care să ofere o informare 
clară și o comunicare în timp util a 
diferitelor informații relevante, astfel încât 
să faciliteze un proces eficient de luare a 
deciziilor și o comunicare transparentă 
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între investitori și administrația companiei.

Or. en

Amendamentul 54
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Propunere de rezoluție
Anexă - În ceea ce privește fondurile speculative și fondurile de capital privat -
paragraful 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Parlamentul European solicită Comisiei să 
înainteze propunerile legislative adecvate 
prin intermediul revizuirii acquis-ului 
comunitar existent care se aplică diferitelor 
tipuri de investitori și contrapartide și să 
adapteze sau să stabilească reguli care să 
ofere o informare clară și o comunicare în 
timp util a diferitelor informații relevante, 
astfel încât să faciliteze un proces eficient 
de luare a deciziilor și o comunicare 
transparentă între investitori și 
administrația companiei.

Parlamentul European solicită Comisiei să
înainteze propunerile legislative adecvate 
prin intermediul revizuirii acquis-ului 
comunitar existent care se aplică diferitelor 
tipuri de investitori și contrapartide și să 
adapteze sau să stabilească reguli care să 
ofere o informare clară și o comunicare în 
timp util a diferitelor informații relevante, 
astfel încât să faciliteze un proces eficient 
de luare a deciziilor și o comunicare 
transparentă între investitori și 
administrația companiei, precum și între 
investitori și alte contrapartide.

Or. en

Amendamentul 55
Kurt Joachim Lauk

Propunere de rezoluție
Anexă - În ceea ce privește fondurile speculative și fondurile de capital privat -
paragraful 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Noua legislație ar trebuie să solicite 
acționarilor să îi înștiințeze pe emitenți în 
legătură cu procentajul drepturilor lor de 
vot ca urmare a achiziționării sau 
distribuirii acțiunilor atunci când acest 
procentaj atinge, depășește sau este sub 
nivelul pragurilor specifice, care încep de 

Noua legislație ar trebuie să solicite 
acționarilor să îi înștiințeze pe emitenți în 
legătură cu procentajul drepturilor lor de 
vot ca urmare a achiziționării sau 
distribuirii acțiunilor atunci când acest 
procentaj atinge, depășește sau este sub 
nivelul pragurilor specifice, care încep de 
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la 3% în loc de 5%, așa cum se specifică în 
Directiva 2004/109/CE; de asemenea, ar 
trebui să oblige fondurile speculative și 
fondurile de capital privat să informeze și 
să explice companiilor ale căror acțiuni le 
achiziționează sau le dețin, investitorilor 
individuali sau instituționali, „prime 
broker-ilor” și autorităților de 
supraveghere, politica lor de investiții și 
riscurile asociate acesteia.

la 3% în loc de 5%, așa cum se specifică în 
Directiva 2004/109/CE; de asemenea, ar 
trebui să oblige fondurile speculative și 
fondurile de capital privat, dacă aceste 
categorii de investitori pot fi diferențiate 
de celelalte, să informeze și să explice 
companiilor ale căror acțiuni le 
achiziționează sau le dețin, investitorilor 
individuali sau instituționali, „prime 
broker-ilor” și autorităților de 
supraveghere, politica lor generală de 
investiții și riscurile asociate acesteia.

Or. en

Amendamentul 56
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Propunere de rezoluție
Anexă - În ceea ce privește fondurile speculative și fondurile de capital privat -
paragraful 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

În vederea elaborării propunerilor 
legislative menționate mai sus, Comisia ar 
trebui, în special:

În vederea elaborării propunerilor 
legislative menționate mai sus, Comisia ar 
trebui, în special:

- să analizeze posibilitatea aplicării unor 
clauze contractuale investițiilor alternative, 
care să limiteze în mod clar riscurile, să 
prevadă măsurile care pot fi aplicate în 
eventualitatea depășirii pragurilor, să ofere 
o informare adecvată și o descriere clară a 
perioadelor de stagnare și să stabilească 
condiții explicite privind anularea și 
încheierea unui contract;

- să analizeze posibilitatea aplicării unor 
clauze contractuale investițiilor alternative, 
care să limiteze în mod clar riscurile, să 
prevadă măsurile care pot fi aplicate în 
eventualitatea depășirii pragurilor, să ofere 
o informare adecvată și o descriere clară a 
perioadelor de stagnare și să stabilească 
condiții explicite privind anularea și 
încheierea unui contract;

- să examineze chestiunea spălării banilor 
în contextul fondurilor speculative și al 
fondurilor de capital privat.

- să examineze chestiunea spălării banilor 
în contextul fondurilor speculative și al 
fondurilor de capital privat;

- să armonizeze regulile și recomandările 
privind înregistrarea și identificarea 
acționarilor care depășesc un anumit 
nivel, precum și pe cele privind 
comunicarea strategiilor și a intențiilor 
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acestora;
- să propună reguli și recomandări care 
să prevină abuzul de împrumuturi de 
tiluri de valoare în vederea exercitării 
drepturilor de vot prin acțiuni 
împrumutate în cadrul reuniunilor  de 
acționari; 
- să propună reguli și recomandări care 
să îi oblige pe intermediari să le permită 
acționarilor inițiali să participe în mod 
activ la procesul de vot în cadrul 
reuniunilor generale ale acționarilor și să 
se asigure că instrucțiunile lor de vot sunt 
respectate de către reprezentanții legali ai 
acestora, precum și că politicile privind 
votarea ale acționarilor identificați sunt 
comunicate; 
- să stabilească, împreună cu sectoarele 
respective, un cod de bune practici privind 
reechilibrarea actualei structuri a 
guvernanței corporative în vederea 
consolidării orientărilor pe termen lung și 
descurajării stimulentelor financiare și de 
altă natură care încurajează  riscurile 
excesive pe termen scurt și 
comportamentul iresponsabil;

Or. en

Amendamentul 57
Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Anexă - În ceea ce privește, în mod specific, fondurile speculative

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Parlamentul European solicită Comisiei să 
stabilească norme care să sporească 
transparența politicilor de votare ale 
fondurilor speculative, pe baza faptului că 
destinatarii normelor comunitare ar 
trebui să fie administratorii acestor 
fonduri; aceste norme ar putea include, 
de asemenea, un sistem de identificare a 

Parlamentul European solicită sectorului 
fondurilor speculative să stabilească 
norme de autoreglementare care să 
sporească transparența politicilor de votare 
ale fondurilor speculative și să analizeze 
posibilitatea reducerii efectelor nedorite 
ale împrumutului de titluri de valoare și 
ale achiziționării indirecte de drepturi de 
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acționarilor la nivelul UE. vot, prin intermediul unor aranjamente în 
ceea ce privește opțiunile; în cazul în care 
propunerile există deja, acestea ar trebui 
puse în practică în mod corespunzător;

În vederea elaborării propunerilor 
legislative menționate mai sus, Comisia ar 
trebui, în special:
să examineze posibilitatea reducerii 
efectelor nedorite ale împrumutului de 
titluri;
să analizeze dacă cerințele de raportare 
trebuie aplicate și acordurilor de 
cooperare dintre mai mulți acționari, 
precum și achizițiilor indirecte de drepturi 
de vot prin aranjamente în ceea ce 
privește opțiunile.

Or. en

Amendamentul 58
Sharon Bowles

Propunere de rezoluție
Anexă - În ceea ce privește, în mod specific, fondurile speculative

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Parlamentul European solicită Comisiei să 
stabilească norme care să sporească 
transparența politicilor de votare ale 
fondurilor speculative, pe baza faptului că 
destinatarii normelor comunitare ar 
trebui să fie administratorii acestor 
fonduri; aceste norme ar putea include, 
de asemenea, un sistem de identificare a 
acționarilor la nivelul UE.

Parlamentul European solicită Comisiei:

În vederea elaborării propunerilor 
legislative menționate mai sus, Comisia ar 
trebui, în special:
- să examineze posibilitatea reducerii 
efectelor nedorite ale împrumutului de 
titluri;

- să examineze posibilitatea reducerii 
efectelor nedorite ale împrumutului de 
titluri;

- să analizeze dacă cerințele de raportare 
trebuie aplicate și acordurilor de cooperare 

- să analizeze dacă cerințele de raportare 
trebuie aplicate și acordurilor de cooperare 
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dintre mai mulți acționari, precum și 
achizițiilor indirecte de drepturi de vot prin 
aranjamente în ceea ce privește opțiunile.

dintre mai mulți acționari, precum și 
achizițiilor indirecte de drepturi de vot prin 
aranjamente în ceea ce privește opțiunile.

Or. en

Amendamentul 59
Kurt Joachim Lauk

Propunere de rezoluție
Anexă - În ceea ce privește, în mod specific, fondurile de capital privat - alineatul (1)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Parlamentul European solicită Comisiei să 
stabilească norme care să sporească 
transparența politicilor de votare ale 
fondurilor speculative, pe baza faptului că 
destinatarii normelor comunitare ar trebui 
să fie administratorii acestor fonduri; 
aceste norme ar putea include, de 
asemenea, un sistem de identificare a 
acționarilor la nivelul UE.

Parlamentul European solicită Comisiei să 
stabilească norme care să sporească 
transparența politicilor de votare ale 
fondurilor speculative, pe baza faptului că 
destinatarii normelor comunitare ar trebui 
să fie administratorii acestor fonduri; 
aceste norme ar putea include, de 
asemenea, un sistem de identificare a 
acționarilor la nivelul UE pentru acțiunile 
înregistrate;

Or. en

Amendamentul 60
Kurt Joachim Lauk

Propunere de rezoluție
Anexă - În ceea ce privește, în mod specific, fondurile de capital privat - alineatul (2) 
liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să examineze posibilitatea reducerii 
efectelor nedorite ale împrumutului de 
titluri;

- să examineze practicile de piață în 
domeniul împrumutului de titluri de 
valoare și în ceea ce privește votarea cu 
acțiuni  împrumutate, ținând cont de 
principiile unei mai bune reglementări și 
de efectele pozitive ale împrumutului de 
titluri de valoare care permite, printre 
altele, evitarea  întârzierilor  în ceea ce 
privește decontarea titlurilor de valoare și 
care sporește astfel eficiența acestor piețe; 

Or. en
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Amendamentul 61
Ieke van den Burg

Propunere de rezoluție
Anexă - În ceea ce privește, în mod specific, fondurile de capital privat

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Parlamentul European solicită Comisiei să 
stabilească norme care să interzică 
fondurilor de capital privat să „jefuiască” 
companiile (așa-numitele „dezmembrări de 
active”) și să își folosească astfel, în mod 
neadecvat, puterea financiară într-un mod 
care pur și simplu dezavantajează 
compania achiziționată, fără a avea niciun 
impact pozitiv asupra viitorului companiei 
și asupra situației angajaților săi, a 
creditorilor și a partenerilor de afaceri.

Parlamentul European solicită Comisiei să 
stabilească norme care să interzică 
fondurilor de capital privat să „jefuiască” 
companiile (așa-numitele „dezmembrări de 
active”) și să își folosească astfel, în mod 
neadecvat, puterea financiară într-un mod 
care pur și simplu dezavantajează 
compania achiziționată, fără a avea niciun 
impact pozitiv asupra viitorului companiei 
și asupra situației angajaților săi, a 
creditorilor și a partenerilor de afaceri.

În acest scop, Comisia ar trebui să 
introducă  limitări ale retragerii de 
lichidități din societățile achiziționate; ar 
trebui stopată în special practica 
finanțării dividendelor printr-un 
împrumut suplimentar garantat cu 
activele societății; ar trebui adoptat un set 
comun de norme în vederea garantării 
menținerii capitalului companiilor; 
În același spirit, Comisia ar trebui să 
stabilească dispoziții care să prevadă o 
transparență completă a sistemului de 
remunerare a administratorilor, inclusiv a 
opțiunilor pe acțiuni, prin intermediul 
unei aprobări oficiale a adunării generale 
a acționarilor companiei;

Or. en

Amendamentul 62
Wolf Klinz

Propunere de rezoluție
Anexă - În ceea ce privește, în mod specific, fondurile de capital privat

Propunere de rezoluție Amendament

Parlamentul European solicită Comisiei să Parlamentul European solicită sectorului 
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stabilească norme care să interzică 
fondurilor de capital privat să „jefuiască” 
companiile (așa-numitele „dezmembrări de 
active”) și să își folosească astfel, în mod 
neadecvat, puterea financiară într-un mod 
care pur și simplu dezavantajează 
compania achiziționată, fără a avea niciun 
impact pozitiv asupra viitorului companiei 
și asupra situației angajaților săi, a 
creditorilor și a partenerilor de afaceri.

fondurilor de capital privat să stabilească 
norme de autoreglementare care să 
interzică fondurilor de capital privat să 
„jefuiască” companiile (așa-numitele 
„dezmembrări de active”) și să își 
folosească astfel, în mod neadecvat, 
puterea financiară într-un mod care pur și 
simplu dezavantajează compania 
achiziționată, fără a avea niciun impact 
pozitiv asupra viitorului companiei și 
asupra situației angajaților săi, a 
creditorilor și a partenerilor de afaceri; în 
cazul în care propunerile există deja, 
acestea ar trebui puse în practică în mod 
corespunzător;

În vederea elaborării propunerilor 
legislative menționate mai sus, Comisia ar 
trebui să examineze modalitățile de 
abordare a problemelor care apar atunci 
când băncile acordă spre împrumut sume 
imense de bani fondurilor de capital privat 
și ulterior nu își asumă nicio 
responsabilitate în ceea ce privește scopul 
pentru care sunt folosite sumele sau 
proveniența banilor utilizați pentru 
rambursarea împrumutului.

Or. en

Amendamentul 63
Sharon Bowles

Propunere de rezoluție
Anexă - În ceea ce privește, în mod specific, fondurile de capital privat

Propunere de rezoluție Amendament

Parlamentul European solicită Comisiei să 
stabilească norme care să interzică 
fondurilor de capital privat să „jefuiască” 
companiile (așa-numitele „dezmembrări 
de active”) și să își folosească astfel, în 
mod neadecvat, puterea financiară într-
un mod care pur și simplu dezavantajează 
compania achiziționată, fără a avea 
niciun impact pozitiv asupra viitorului 
companiei și asupra situației angajaților 

Parlamentul European solicită Comisiei să 
analizeze dacă statele membre au pus în 
practică măsuri de contracarare a 
dezmembrărilor de active, inclusiv 
obligații corespunzătoare pentru directori, 
pentru a vedea dacă există vreo dovadă că 
o măsură comunitară ar putea fi mai 
eficientă;
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săi, a creditorilor și a partenerilor de 
afaceri.
În vederea elaborării propunerilor 
legislative menționate mai sus, Comisia ar 
trebui să examineze modalitățile de 
abordare a problemelor care apar atunci 
când băncile acordă spre împrumut sume 
imense de bani fondurilor de capital 
privat și ulterior nu își asumă nicio 
responsabilitate în ceea ce privește scopul 
pentru care sunt folosite sumele sau 
proveniența banilor utilizați pentru 
rambursarea împrumutului.

Or. en
Amendamentul 64
Kurt Joachim Lauk

Propunere de rezoluție
Anexă - în ceea ce privește, în mod specific, fondurile de capital privat - subpunctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Parlamentul European solicită Comisiei să 
stabilească norme care să interzică 
fondurilor de capital privat să „jefuiască” 
companiile (așa-numitele „dezmembrări de 
active”) și să își folosească astfel, în mod 
neadecvat, puterea financiară într-un mod 
care pur și simplu dezavantajează 
compania achiziționată, fără a avea niciun 
impact pozitiv asupra viitorului companiei 
și asupra situației angajaților săi, a 
creditorilor și a partenerilor de afaceri.

Parlamentul European solicită Comisiei să 
verifice, să evalueze și, eventual, să 
îmbunătățească legislația comunitară în 
vigoare, luând în considerare legislațiile 
naționale, astfel încât să fie împiedicată 
„jefuirea” companiilor, care, pe termen 
lung, ar putea prejudicia compania 
achiziționată, neavând niciun impact 
pozitiv asupra viitorului companiei și 
asupra intereselor angajaților săi, a 
creditorilor și a partenerilor de afaceri.

Or. de

Amendamentul 65
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Propunere de rezoluție
Anexă - În ceea ce privește, în mod specific, fondurile de capital privat - alineatul (2)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

În vederea elaborării propunerilor 
legislative menționate mai sus, Comisia ar 
trebui să examineze modalitățile de 
abordare a problemelor care apar atunci

În vederea elaborării propunerilor 
legislative menționate mai sus, Comisia ar 
trebui să examineze modalitățile de 
abordare a problemelor care apar atunci 



PE405.821v01-00 44/45 AM\720518RO.doc

RO

când băncile acordă spre împrumut sume 
imense de bani fondurilor de capital privat 
și ulterior nu își asumă nicio 
responsabilitate în ceea ce privește scopul 
pentru care sunt folosite sumele sau 
proveniența banilor utilizați pentru 
rambursarea împrumutului.

când băncile acordă spre împrumut sume 
imense de bani fondurilor de capital privat 
și ulterior nu își asumă nicio 
responsabilitate în ceea ce privește scopul 
pentru care sunt folosite sumele sau 
proveniența banilor utilizați pentru 
rambursarea împrumutului. Comisia ar 
trebui să analizeze, de asemenea, 
modalitățile de stabilire a pragului 
superior al gradului de îndatorare legat 
de o singură preluare în vederea 
asigurării viabilității societății.

Or. en

Amendamentul 66
Kurt Joachim Lauk

Propunere de rezoluție
Anexă - În ceea ce privește, în mod specific, fondurile de capital privat - alineatul (2)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

În vederea elaborării propunerilor 
legislative menționate mai sus, Comisia ar 
trebui să examineze modalitățile de 
abordare a problemelor care apar atunci 
când băncile acordă spre împrumut sume 
imense de bani fondurilor de capital privat 
și ulterior nu își asumă nicio 
responsabilitate în ceea ce privește scopul 
pentru care sunt folosite sumele sau 
proveniența banilor utilizați pentru 
rambursarea împrumutului.

În vederea elaborării propunerilor 
legislative menționate mai sus, Comisia ar 
trebui să examineze rolul băncilor în 
calitate de instituții care oferă 
împrumuturi fondurilor de capital privat, 
ținând seama de faptul că debitorul ar 
trebui să își asume responsabilitatea 
pentru scopul pentru care sunt folosite 
sumele și proveniența banilor utilizați 
pentru rambursarea împrumutului.

Or. en

Amendamentul 67
Ieke van den Burg

Propunere de rezoluție
Anexă - În ceea ce privește, în mod specific, fondurile de capital privat - alineatul 2a 
(nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Parlamentul European solicită Comisiei 
să revizuiască Directiva 77/187 CE 
privind transferul de întreprinderi  în 
vederea extinderii domeniului său de 
aplicare la transferul de acțiuni, așa cum 
este cazul în ceea ce privește 
achiziționările pe datorie; aceasta ar viza, 
în special, dispozițiile privind drepturile 
angajaților în ceea ce privește informarea, 
consultarea și protecția.

Or. en

Amendamentul 1
Sajjad Karim

Propunere de rezoluție
Liniuța 1a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere cea de-a doua Directivă 
a Consiliului 77/91/CEE din 31 ianuarie 
1976  de coordonare, în vederea 
echivalării, a garanțiilor impuse 
societăților comerciale în statele membre, 
în înțelesul articolului 58 al doilea 
paragraf din tratat, pentru protejarea 
intereselor asociaților sau terților, în ceea 
ce privește constituirea societăților 
comerciale pe acțiuni și menținerea și 
modificarea capitalului acestora1,

Or. en

                                               
1 JO L 26, 31.1.1977, p. 1.
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