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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Sajjad Karim

Návrh uznesenia
Zarážka 1 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– so zreteľom na druhú smernicu Rady 
77/91/EHS z 31. januára 1977 o 
koordinácii ochranných opatrení, ktoré 
členské štáty vyžadujú od obchodných 
spoločností na ochranu záujmov 
spoločníkov a tretích osôb v zmysle 
druhého odseku článku 58 zmluvy, pokiaľ 
ide o zakladanie akciových spoločností, 
udržiavanie a zmenu ich základného 
imania, s cieľom dosiahnuť 
rovnocennosť týchto opatrení1,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Sajjad Karim

Návrh uznesenia
Zarážka 3 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– so zreteľom na smernicu 2000/31/ES
Európskeho parlamentu a Rady o 
určitých právnych aspektoch služieb 
informačnej spoločnosti na vnútornom 
trhu, najmä o elektronickom obchode2

(smernica o elektronickom obchode),

Or. en

                                               
1 Ú. v. ES L 26, 31.1.1977, s. 1.
2 Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s.1.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Sajjad Karim

Návrh uznesenia
Zarážka 8 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– so zreteľom na smernicu Rady 
2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní 
príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov1,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Sajjad Karim

Návrh uznesenia
Zarážka 13 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– so zreteľom na smernicu 2005/1/ES 
Európskeho parlamentu a Rady z 9. 
marca 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú 
smernice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 
91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 
2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES s 
cieľom vytvoriť novú organizačnú 
štruktúru výborov pre finančné služby2,

Or. en

                                               
1 Ú. v. EÚ L 157, 26.6.2003, s. 38.
2 Ú. v. EÚ L 79, 24.3.2005, s. 9.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Sajjad Karim

Návrh uznesenia
Zarážka 16 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– so zreteľom na smernicu Komisie 
2006/73/ES z 10. augusta 2006, ktorou sa 
vykonáva smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ 
ide o organizačné požiadavky a 
podmienky výkonu činnosti investičných 
spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na
účely uvedenej smernice1 (vykonávacia 
smernica MiFID),

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Sajjad Karim

Návrh uznesenia
Zarážka 16 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– so zreteľom na smernicu Komisie 
2007/16/ES2, ktorou sa implementuje 
smernica Rady 85/611/EHS o koordinácii 
zákonov, iných právnych predpisov a 
správnych opatrení týkajúcich sa 
podnikov kolektívneho investovania do 
prevoditeľných cenných papierov 
(PKIPCP), pokiaľ ide o objasnenie 
niektorých vymedzení pojmov,

Or. en

                                               
1 Ú. v. EÚ L 241, 2.9.2006, s. 26.
2 Ú. v. EÚ L 79, 20.3.2007, s. 11.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Sajjad Karim

Návrh uznesenia
Zarážka 18 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– so zreteľom na štúdiu o hedžových 
fondoch: transparentnosť a konflikt 
záujmov1, ktorú objednal Výbor pre 
hospodárske a menové veci,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Sajjad Karim

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

A. keďže sa uznáva, že prostriedky 
alternatívneho investovania, akými sú 
hedžové fondy a fondy súkromného 
majetku, môžu poskytnúť správcom aktív 
nové výhody diverzifikácie, zvýšiť 
likviditu trhu a vyhliadky vyšších výnosov 
pre investorov a zvýšiť efektívnosť trhu,

A. keďže sa uznáva, že prostriedky 
alternatívneho investovania, akými sú 
hedžové fondy a fondy súkromného 
majetku, môžu poskytnúť správcom aktív 
nové výhody diverzifikácie, zvýšiť 
likviditu trhu a vyhliadky vyšších výnosov 
pre investorov, prispieť k postupu 
vyhľadávania cien, diverzifikácii rizika a 
finančnej integrácii a zvýšiť efektívnosť 
trhu,

Or. en

                                               
1 IP/A/ECON/IC/2007-24.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

A. keďže sa uznáva, že prostriedky 
alternatívneho investovania, akými sú 
hedžové fondy a fondy súkromného 
majetku, môžu poskytnúť správcom aktív 
nové výhody diverzifikácie, zvýšiť 
likviditu trhu a vyhliadky vyšších výnosov 
pre investorov a zvýšiť efektívnosť trhu,

A. keďže sa uznáva, že prostriedky 
alternatívneho investovania, akými sú 
hedžové fondy a fondy súkromného 
majetku, môžu poskytnúť správcom aktív 
nové výhody diverzifikácie, zvýšiť 
likviditu trhu a vyhliadky vyšších výnosov 
pre investorov a zvýšiť efektívnosť trhu; 
keďže sa tiež uznáva, že vo veľkom 
rozsahu využívajú nesúmernosť 
informácií o finančných trhoch a že 
súhrn činností hedžových fondov a 
súkromného majetku môže vytvárať 
systémové riziká a obmedzenia pre 
skutočnú ekonomiku a medzinárodnú 
finančnú stabilitu,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

B. keďže európske hedžové fondy a fondy 
súkromného majetku si vyžadujú 
prostredie, ktoré rešpektuje ich inovatívne 
stratégie s cieľom umožniť im zostať 
medzinárodne konkurencieschopné a 
zároveň zmierňovať dôsledky potenciálnej 
nepriaznivej dynamiky trhu,

B. keďže európske hedžové fondy a fondy 
súkromného majetku si vyžadujú 
regulované prostredie, ktoré rešpektuje ich 
inovatívne stratégie s cieľom umožniť im 
zostať medzinárodne konkurencieschopné 
a zároveň zmierňovať dôsledky,

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Sharon Bowles

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

B. keďže európske hedžové fondy a fondy 
súkromného majetku si vyžadujú 
prostredie, ktoré rešpektuje ich inovatívne 
stratégie s cieľom umožniť im zostať 
medzinárodne konkurencieschopné a 
zároveň zmierňovať dôsledky potenciálnej 
nepriaznivej dynamiky trhu,

B. keďže európske hedžové fondy a fondy 
súkromného majetku si vyžadujú 
prostredie, ktoré rešpektuje ich inovatívne 
stratégie s cieľom umožniť im zostať 
medzinárodne konkurencieschopné a 
zároveň zmierňovať dôsledky potenciálnej 
nepriaznivej dynamiky trhu; je 
znepokojený, že osobitné právne predpisy 
by boli nepružné a potláčali by inovácie,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

B a. keďže hedžové fondy a fondy 
súkromného majetku, ktorých 
správcovské spoločnosti sídlia v EÚ, 
musia dodržiavať existujúce a budúce 
právne predpisy Spoločenstva; keďže 
mimoeurópske spoločnosti musia tiež 
dodržiavať tieto právne predpisy v rámci 
určitej činnosti,

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

C. keďže v niektorých členských štátoch 
hedžové fondy a fondy súkromného 
majetku podliehajú vnútroštátnym 
regulačným režimom; keďže takéto 
rozdielne vnútroštátne pravidlá vyvolávajú 
riziko roztrieštenosti regulácie v rámci 
jednotného trhu, ktorá môže brániť rozvoju 
cezhraničného obchodu v tejto oblasti 
v Európe,

C. keďže v niektorých členských štátoch 
hedžové fondy a fondy súkromného 
majetku podliehajú vnútroštátnym 
regulačným režimom; keďže takéto 
rozdielne vnútroštátne pravidlá vyvolávajú 
riziko roztrieštenosti regulácie a arbitráže 
v rámci jednotného trhu, ktorá môže brániť 
rozvoju cezhraničného obchodu v tejto 
oblasti v Európe a tiež, čo je dôležitejšie, 
môžu spôsobiť pád na dno na základe 
oslabenia regulačného a dozorného 
režimu, ktorý je nevyhnutný na ochranu 
spoločností, zamestnancov a skutočnej 
ekonomiky pred negatívnymi vplyvmi,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Sharon Bowles

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

C. keďže v niektorých členských štátoch 
hedžové fondy a fondy súkromného 
majetku podliehajú vnútroštátnym 
regulačným režimom; keďže takéto 
rozdielne vnútroštátne pravidlá vyvolávajú 
riziko roztrieštenosti regulácie v rámci 
jednotného trhu, ktorá môže brániť rozvoju 
cezhraničného obchodu v tejto oblasti 
v Európe,

C. keďže v niektorých členských štátoch 
hedžové fondy a fondy súkromného 
majetku podliehajú vnútroštátnym 
regulačným režimom a odlišnému 
vykonávaniu existujúcich smerníc EÚ; 
keďže takéto rozdielne vnútroštátne 
pravidlá vyvolávajú riziko roztrieštenosti 
regulácie v rámci jednotného trhu, ktorá 
môže brániť rozvoju cezhraničného 
obchodu v tejto oblasti v Európe,
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Sharon Bowles

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

D. keďže smernice sa javia ako primerané 
právne nástroje, ktorými sa vyriešia rôzne
otázky v súvislosti s hedžovými fondmi 
a fondmi súkromného majetku,

D. keďže smernice sa už používajú ako 
právne nástroje na riešenie otázok
transparentnosti, zverejňovania a 
manipulácie s trhom a je potrebné 
spoločne ich preskúmať a zamerať sa na 
ich vplyv na hedžové fondy a fondy
súkromného majetku,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Wolf Klinz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

D. keďže smernice sa javia ako primerané 
právne nástroje, ktorými sa vyriešia rôzne 
otázky v súvislosti s hedžovými fondmi 
a fondmi súkromného majetku,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Kurt Joachim Lauk

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

D. keďže smernice sa javia ako primerané 
právne nástroje, ktorými sa vyriešia rôzne 
otázky v súvislosti s hedžovými fondmi 
a fondmi súkromného majetku,

D. keďže v rámci lepších právnych 
predpisov by mala byť pred prípadnou 
smernicou o transparentnosti hedžových 
fondov a fondov súkromného majetku 
vykonaná analýza a hodnotenie právnych 
predpisov, ktoré už v členských štátoch 
existujú a týkajú sa hedžových fondov a 
fondov súkromného majetku, a prípadne 
by mali byť základom harmonizácie,

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Wolf Klinz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

D a. keďže hedžové fondy a odvetvie 
súkromného majetku by mohli predložiť 
konkrétne návrhy týkajúce sa otázok 
transparentnosti, a ak uvedené iniciatívy 
už existujú, je potrebné ich vykonávať; 
keďže o legislatívnych opatreniach ako o
vhodnom nástroji je potrebné uvažovať 
len ak tento postup nebude úspešný,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Kurt Joachim Lauk

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

E. keďže sa uznáva, že jednou z hlavných 
otázok je potreba transparentnosti; keďže 
transparentnosť má viaceré stránky, ako 
napríklad transparentnosť hedžových 
fondov voči spoločnostiam, ktorých akcie 
nadobudnú alebo vlastnia, ako aj voči
primárnym brokerom, inštitucionálnym 
investorom, akými sú penzijné fondy 
a banky, retailovým investorom, 
obchodným partnerom, regulátorom 
a orgánom; keďže jeden z najväčších
nedostatkov v oblasti transparentnosti 
existuje vo vzťahu medzi hedžovým 
fondom a spoločnosťami, ktorých akcie 
nadobudne alebo vlastní,

E. keďže sa uznáva, že jednou z hlavných 
otázok je potreba transparentnosti; keďže 
transparentnosť má viaceré stránky, ako 
napríklad transparentnosť hedžových 
fondov voči svojím primárnym brokerom, 
inštitucionálnym investorom, akými sú 
penzijné fondy a banky, retailovým 
investorom a obchodným partnerom; 
keďže nie je odôvodnená sťažnosť 
niektorých strán, že existuje nedostatok 
v oblasti transparentnosti vo vzťahu medzi 
hedžovým fondom a spoločnosťami, 
ktorých akcie nadobudne alebo vlastní,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

E. keďže sa uznáva, že jednou z hlavných 
otázok je potreba transparentnosti; keďže 
transparentnosť má viaceré stránky, ako 
napríklad transparentnosť hedžových 
fondov voči spoločnostiam, ktorých akcie 
nadobudnú alebo vlastnia, ako aj voči 
primárnym brokerom, inštitucionálnym 
investorom, akými sú penzijné fondy 
a banky, retailovým investorom, 
obchodným partnerom, regulátorom 
a orgánom; keďže jeden z najväčších 
nedostatkov v oblasti transparentnosti 
existuje vo vzťahu medzi hedžovým 
fondom a spoločnosťami, ktorých akcie 

E. keďže súčasná finančná kríza 
zdôraznila nedostatok transparentnosti a 
uznáva sa potreba zlepšiť ju na rôznych 
úrovniach; keďže transparentnosť má 
viaceré stránky, ako napríklad 
transparentnosť hedžových fondov a 
fondov súkromného majetku voči 
spoločnostiam, ktorých akcie nadobudnú 
alebo vlastnia, ako aj voči primárnym 
brokerom, inštitucionálnym investorom, 
akými sú penzijné fondy a banky, 
retailovým investorom, obchodným 
partnerom, regulátorom a orgánom; keďže 
jeden z najväčších nedostatkov v oblasti 
transparentnosti existuje vo vzťahu medzi 
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nadobudne alebo vlastní, hedžovým fondom alebo fondom 
súkromného majetku a spoločnosťami, 
ktorých akcie nadobudnú alebo vlastnia,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Sharon Bowles

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

E. keďže sa uznáva, že jednou z hlavných 
otázok je potreba transparentnosti; keďže 
transparentnosť má viaceré stránky, ako 
napríklad transparentnosť hedžových 
fondov voči spoločnostiam, ktorých akcie 
nadobudnú alebo vlastnia, ako aj voči
primárnym brokerom, inštitucionálnym 
investorom, akými sú penzijné fondy 
a banky, retailovým investorom,
obchodným partnerom, regulátorom 
a orgánom; keďže jeden z najväčších 
nedostatkov v oblasti transparentnosti 
existuje vo vzťahu medzi hedžovým 
fondom a spoločnosťami, ktorých akcie 
nadobudne alebo vlastní,

E. keďže sa uznáva, že jednou z hlavných 
otázok je analýza transparentnosti a jej 
možností zlepšenia; keďže transparentnosť 
má viaceré stránky, ako napríklad 
transparentnosť hedžových fondov voči 
primárnym brokerom, inštitucionálnym 
investorom, akými sú penzijné fondy 
a banky, obchodným partnerom, 
regulátorom a orgánom; keďže sťažnosť 
niektorých strán sa týka nedostatku 
transparentnosti medzi hedžovým fondom 
a spoločnosťami, ktorých akcie nadobudne 
alebo vlastní,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Piia-Noora Kauppi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

E a. keďže nedôsledné vykonávanie 
smernice o transparentnosti spôsobilo 
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nesúvislú úroveň transparentnosti v EÚ a 
vysoké náklady investorom,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

E a. keďže transparentnosť je základnou 
podmienkou dôvery investorov a 
pochopenia zložitých finančných 
produktov, a tak uprednostňuje optimálne 
fungovanie a stabilitu finančných trhov,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Sharon Bowles

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

F. keďže prvoradým dôvodom súčasnej 
krízy na trhu hypoték s nižšou bonitou nie 
je nedostatok právnych predpisov pre 
investorov, ale zlyhanie ratingových 
agentúr; keďže ratingové agentúry by 
preto mali podliehať v zásade rovnakým 
pravidlám ako audítori,

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Sharon Bowles

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

F. keďže prvoradým dôvodom súčasnej 
krízy na trhu hypoték s nižšou bonitou nie 
je nedostatok právnych predpisov pre 
investorov, ale zlyhanie ratingových 
agentúr; keďže ratingové agentúry by 
preto mali podliehať v zásade rovnakým 
pravidlám ako audítori,

F. keďže prvoradým dôvodom súčasnej 
krízy na trhu hypoték s nižšou bonitou nie 
je nedostatok právnych predpisov pre 
investorov, a tiež nie je možné priradiť ju 
jedinému odvetviu; okrem iných 
nedostatkov sa tiež zistilo, že výmena aktív 
za úver a postup ratingových agentúr v 
súvislosti so zložitými štruktúrovanými 
produktmi viedli k príliš vysokým cenám 
týchto produktov vzhľadom na základné 
aktíva,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Wolf Klinz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

F. keďže prvoradým dôvodom súčasnej
krízy na trhu hypoték s nižšou bonitou nie 
je nedostatok právnych predpisov pre 
investorov, ale zlyhanie ratingových 
agentúr; keďže ratingové agentúry by 
preto mali podliehať v zásade rovnakým 
pravidlám ako audítori,

F. keďže dôvody súčasného rozruchu na 
finančných trhoch sú rôzne a zahŕňajú:

– nedbanlivé poskytovanie pôžičiek na 
americkom trhu s bytmi,
– rýchle inovácie zložitých 
štruktúrovaných produktov,
– model „vytvoriť a distribuovať“ a dlhý 
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sprostredkovateľský reťazec,
– silnú túžbu investorov dosiahnuť čoraz 
vyššie zisky a krátkozrakú štruktúru 
stimulov týkajúcu sa odmeňovania, ako aj
– konflikt záujmov úverových ratingových 
agentúr a nesprávnu predstavu o význame 
ratingov,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Sajjad Karim

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

F. keďže prvoradým dôvodom súčasnej 
krízy na trhu hypoték s nižšou bonitou nie 
je nedostatok právnych predpisov pre 
investorov, ale zlyhanie ratingových 
agentúr; keďže ratingové agentúry by 
preto mali podliehať v zásade rovnakým 
pravidlám ako audítori,

F. keďže Komisia, členské štáty, Európska 
centrálna banka, Fórum finančnej 
stability, Medzinárodná organizácia 
komisií pre cenné papiere a iné vyjadrili 
medzinárodný konsenzus týkajúci sa 
skutočnsti, že porozumenie príčin a 
následkov krízy na trhu hypoték s nižšou 
bonitou bude trvať určitú dobu; keďže za 
príčinu súčasného finančného rozruchu 
sa nepovažujú hedžové fondy ani fondy 
súkromného majetku,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

F. keďže prvoradým dôvodom súčasnej F. keďže prvoradým dôvodom súčasnej 
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krízy na trhu hypoték s nižšou bonitou nie 
je nedostatok právnych predpisov pre 
investorov, ale zlyhanie ratingových 
agentúr; keďže ratingové agentúry by preto 
mali podliehať v zásade rovnakým 
pravidlám ako audítori,

krízy na trhu hypoték s nižšou bonitou je
niekoľko prvkov, ako napríklad 
nedostatok právnych predpisov pre 
americké investičné banky, nadmerné 
činnosti modelu „vytvoriť a distribuovať“ 
a nadmerná výmena aktív za úver, neúcta 
k etickému podnikaniu, neprimerané 
hodnotenie rizík, ako aj zlyhanie 
ratingových agentúr; keďže ratingové 
agentúry by preto mali podliehať v zásade 
rovnakým pravidlám ako audítori,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Kurt Joachim Lauk

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

F. keďže prvoradým dôvodom súčasnej 
krízy na trhu hypoték s nižšou bonitou nie 
je nedostatok právnych predpisov pre 
investorov, ale zlyhanie ratingových 
agentúr; keďže ratingové agentúry by 
preto mali podliehať v zásade rovnakým 
pravidlám ako audítori,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Sharon Bowles

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

G. keďže právne predpisy Spoločenstva 
poskytujú mechanizmy, ako napríklad 
komitológia alebo Lamfalussyho postup, 
ktoré umožňujú flexibilne reagovať na 
zmeny v podnikateľskom prostredí 
pomocou vykonávacích opatrení; keďže 
prostredníctvom delegovaných aktov –
nástrojov v novej Zmluve – sa táto situácia 
zlepší,

G. keďže právne predpisy Spoločenstva 
poskytujú mechanizmy, ako napríklad 
komitológia alebo Lamfalussyho postup, 
ktoré umožňujú flexibilne reagovať na 
zmeny v podnikateľskom prostredí 
pomocou vykonávacích opatrení; keďže 
prostredníctvom delegovaných aktov –
nástrojov v novej Zmluve – sa táto situácia 
zlepší; keďže by však bolo nesprávne 
nebrať do úvahy ujmu a právnu neistotu, 
ktorá by mohla byť spôsobená zavedením 
unáhlených, neoverených právnych 
predpisov len preto, že budúca zmena a 
doplnenie by mohli byť jednoduchšie,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Sharon Bowles

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

H. keďže si viaceré rôzne podniky 
z vlastnej iniciatívy vytvorili kódexy 
osvedčených postupov, ktoré by mohli 
slúžiť ako model pre právne predpisy EÚ;
keďže spoločnosti by mali byť 
povzbudzované nielen k tomu, aby plnili 
právne predpisy EÚ, ale aj k tomu, aby si 
vypracovali svoje vlastné kódexy 
osvedčených postupov,

H. keďže organizácie, ako napríklad 
Medzinárodná organizácia komisií pre 
cenné papiere, Medzinárodný menový 
fond, Organizácia pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj a orgány odvetvia 
vrátane orgánov pre hedžové fondy a 
fondy súkromného majetku už vytvorili 
zásady a kódexy osvedčených postupov, 
ktoré je nevyhnutné kontrolovať a 
sledovať; keďže spoločnosti by mali byť 
povzbudzované nielen k tomu, aby plnili 
právne predpisy EÚ, ale aj k tomu, aby 
prijali tieto kódexy založené na zásade 
„splnenia alebo vysvetlenia“ a schválili 
verejnú dostupnosť podrobností 
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uvedeného podriadenia sa a vysvetlenia,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Sajjad Karim

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

H. keďže si viaceré rôzne podniky 
z vlastnej iniciatívy vytvorili kódexy 
osvedčených postupov, ktoré by mohli 
slúžiť ako model pre právne predpisy EÚ; 
keďže spoločnosti by mali byť 
povzbudzované nielen k tomu, aby plnili 
právne predpisy EÚ, ale aj k tomu, aby si 
vypracovali svoje vlastné kódexy 
osvedčených postupov,

H. keďže si viaceré rôzne podniky 
z vlastnej iniciatívy vytvorili kódexy 
osvedčených postupov, ktoré dopĺňajú 
oficiálne právne predpisy EÚ v oblastiach, 
ktorých formalizovanejšie riešenie je 
problematické alebo nežiaduce; keďže 
spoločnosti by mali byť povzbudzované 
nielen k tomu, aby plnili právne predpisy 
EÚ, ale aj k tomu, aby si vypracovali svoje 
vlastné kódexy osvedčených postupov,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

H. keďže si viaceré rôzne podniky 
z vlastnej iniciatívy vytvorili kódexy 
osvedčených postupov, ktoré by mohli 
slúžiť ako model pre právne predpisy EÚ; 
keďže spoločnosti by mali byť 
povzbudzované nielen k tomu, aby plnili 
právne predpisy EÚ, ale aj k tomu, aby si 
vypracovali svoje vlastné kódexy 

H. keďže si viaceré rôzne podniky 
z vlastnej iniciatívy vytvorili kódexy 
osvedčených postupov, ktoré by mohli 
slúžiť ako model pre právne predpisy EÚ; 
keďže spoločnosti by mali byť 
povzbudzované nielen k tomu, aby plnili 
právne predpisy EÚ, ale aj k tomu, aby si 
vypracovali svoje vlastné kódexy 
osvedčených postupov; keďže uvedené 
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osvedčených postupov, kódexy by sa mali spájať so zásadou 
„splnenia alebo vysvetlenia“ a mali by byť 
riadne transparentne ohodnotené,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Kurt Joachim Lauk

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

H. keďže si viaceré rôzne podniky
z vlastnej iniciatívy vytvorili kódexy 
osvedčených postupov, ktoré by mohli 
slúžiť ako model pre právne predpisy EÚ; 
keďže spoločnosti by mali byť 
povzbudzované nielen k tomu, aby plnili 
právne predpisy EÚ, ale aj k tomu, aby si 
vypracovali svoje vlastné kódexy 
osvedčených postupov,

H. keďže si hedžové fondy a fondy 
súkromného majetku z vlastnej iniciatívy 
vytvorili kódexy osvedčených postupov, 
ktoré by mali dostať možnosť dokázať 
svoju hodnotu,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

I. keďže podľa všetkého nie sú potrebné
právne predpisy týkajúce sa produktov,

I. keďže sa zdá, že právne predpisy 
týkajúce sa produktov nie sú vhodným 
typom právnych predpisov, ktoré by sa 
mali zaoberať uvedeným inovačným 
odvetvím,

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Kurt Joachim Lauk

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

I. keďže podľa všetkého nie sú potrebné 
právne predpisy týkajúce sa produktov;

I. keďže sa zdá, že podľa všetkého nie sú 
potrebné právne predpisy týkajúce sa 
produktov;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

I a. keďže požičiavanie cenných papierov 
na účely hlasovania o požičaných akciách 
je zlou praxou a akcionári s dlhodobými 
akciami sú vhodnejší ako tí, ktorí sa 
zameriavajú na krátkodobé akcie, 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38Sharon Bowles

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

I a. keďže v záujme lepšej regulácie je 
nevyhnutné použiť právne predpisy len ak 
existuje dôkaz o zlyhaní trhu a nemali by 
rozlišovať medzi podobnými investičnými 
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aktivitami,
Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

I b. keďže v súčasnej štruktúre 
podnikového riadenia existuje 
nerovnováha v oblasti vlastníctva, 
riadenia, transparentnosti, dohľadu, 
zodpovednosti a informácií; keďže 
hedžové fondy a fondy súkromného 
majetku potenciálne negatívne ovplyvňujú 
transparentnosť prevádzkového riadenia 
spoločností,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Wolf Klinz

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. žiada Komisiu, aby na základe článku 
44, článku 47 ods. 2 alebo článku 95 
Zmluvy o ES (podľa predmetu) 
Parlamentu predložila legislatívny návrh 
alebo návrhy týkajúce sa transparentnosti 
hedžových fondov a fondov súkromného 
majetku; žiada, aby takéto návrhy boli 
vypracované s prihliadnutím na 
medziinštitucionálne diskusie a na 
základe nižšie uvedených podrobných 
odporúčaní;

vypúšťa sa
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Sharon Bowles

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. žiada Komisiu, aby na základe článku 
44, článku 47 ods. 2 alebo článku 95 
Zmluvy o ES (podľa predmetu)
Parlamentu predložila legislatívny návrh 
alebo návrhy týkajúce sa transparentnosti
hedžových fondov a fondov súkromného 
majetku; žiada, aby takéto návrhy boli 
vypracované s prihliadnutím na 
medziinštitucionálne diskusie a na 
základe nižšie uvedených podrobných 
odporúčaní;

1. žiada Komisiu, aby v revízii smernice 
2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek 
na transparentnosť Parlamentu predložila 
tiež hodnotenie fungovania tejto smernice 
v súvislosti s hedžovými fondmi 
a investormi súkromného majetku vrátane 
príslušných porovnaní s jej uplatnením na 
ostatných investorov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Kurt Joachim Lauk

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. žiada Komisiu, aby na základe článku 
44, článku 47 ods. 2 alebo článku 95 
Zmluvy o ES (podľa predmetu)
Parlamentu predložila legislatívny návrh 
alebo návrhy týkajúce sa transparentnosti
hedžových fondov a fondov súkromného 
majetku; žiada, aby takéto návrhy boli 
vypracované s prihliadnutím na 
medziinštitucionálne diskusie a na základe 

1. žiada Komisiu, aby najprv zabezpečila 
dodržiavanie právnych predpisov 
existujúcich v členských štátoch, a potom 
prípadne Parlamentu predložila 
legislatívny návrh harmonizácie 
existujúcich právnych predpisov 
týkajúcich sa hedžových fondov 
a investícií súkromného majetku; žiada, 
aby takéto návrhy boli vypracované 
s prihliadnutím na medziinštitucionálne 
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nižšie uvedených podrobných odporúčaní; diskusie a na základe nižšie uvedených 
podrobných odporúčaní;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Wolf Klinz

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1 a. žiada hedžové fondy a odvetvie 
súkromného majetku, aby otázky 
transparentnosti riešili konkrétnymi 
návrhmi, a ak takéto návrhy už existujú, 
aby ich realizovali a pravidelne 
informovali Parlament a Komisiu o 
svojom pokroku v oblasti týchto iniciatív; 
domnieva sa, že ak odvetvie v blízkej 
budúcnosti nespraví žiadny skutočný 
pokrok, legislatívne návrhy týkajúce sa 
transparentnosti hedžových fondov a 
súkromného majetku by mohli byť tým 
správnym spôsobom riešenia otázok 
transparentnosti;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Piia-Noora Kauppi

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1 a. poukazuje na nevyhnutnosť 
prekonávať prekážky cezhraničnej 
distribúcie alternatívnych investícií 
prostredníctvom vytvorenia európskeho 
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systému súkromného umiestňovania pre 
inštitucionálnych investorov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Sharon Bowles

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1 a. navrhuje vytvoriť pre Európsku úniu 
internetovú stránku kódexov správania so 
systémom jedného miesta kontaktu a 
propagovať ju na medzinárodnej úrovni; 
navrhuje, aby táto stránka obsahovala 
zoznam tých účastníkov trhu, ktorí 
dodržiavajú tieto kódexy správania, ich 
zverejnenie a vysvetlenie nedodržania; 
poznamenáva, že dôvody nedodržania 
môžu byť tiež nástrojom na poučenie;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Wolf Klinz

Návrh uznesenia
Odsek 1 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1 b. nalieha na Komisiu, aby vytvorila 
európsky systém súkromného 
umiestňovania s cieľom odstrániť 
prekážky cezhraničnej distribúcie 
alternatívnych investícií;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Wolf Klinz

Návrh uznesenia
Príloha

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príloha k návrhu uznesenia:

Podrobné odporúčania k obsahu 
požadovaného návrhu

vypúšťa sa

Európsky parlament žiada Komisiu, aby 
navrhla smernicu alebo smernice, ktoré 
zabezpečia spoločný štandard 
transparentnosti a vyriešia nižšie uvedené 
problémy týkajúce sa hedžových fondov 
a fondov súkromného majetku. Táto 
smernica (tieto smernice) by mala (mali) 
dať členským štátom možnosť, aby 
v prípade potreby transponovali pravidlá 
EÚ do svojich jestvujúcich systémov práva 
súkromných spoločností s dostatočnou 
flexibilitou.
Odporúčania týkajúce sa hedžových 
fondov a fondov súkromného majetku

Európsky parlament žiada Komisiu, aby 
predložila vhodné legislatívne návrhy 
prostredníctvom revízie existujúceho 
acquis communautaire v súvislosti s jeho 
vplyvom na rôzne druhy investorov 
a príslušných subjektov, a aby s cieľom 
umožniť vysoko kvalitné rozhodovanie 
a transparentnú komunikáciu medzi 
investormi a vedením spoločnosti 
prispôsobila alebo vytvorila pravidlá, na 
základe ktorých by sa jasným spôsobom 
zverejňovali a včas komunikovali 
relevantné a dôležité informácie.
Podľa nových právnych predpisov by mali 
byť akcionári povinní informovať 
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emitentov o podiele na hlasovacích 
právach vyplývajúcich z nadobudnutia 
alebo predaja akcií v prípade, ak podiel 
dosiahne, presiahne alebo klesne pod 
stanovené limity začínajúce pri 3 %, 
namiesto 5 %, ktoré uvádza smernica 
2004/109/ES. Tieto nové predpisy by tiež 
mali ukladať povinnosť hedžovým 
fondom a fondom súkromného majetku 
zverejniť a vysvetliť ich investičnú 
politiku a súvisiace riziká spoločnostiam, 
ktorých akcie obstarajú alebo vlastnia, 
drobným a inštitucionálnym investorom, 
primárnym brokerom a orgánom 
dohľadu.
Tieto návrhy by mali byť založené na 
preskúmaní existujúcich právnych 
predpisov EÚ vykonanom s cieľom 
stanoviť, v akom rozsahu sa existujúce 
pravidlá o transparentnosti môžu 
uplatňovať na osobitnú situáciu 
hedžových fondov a fondov súkromného 
majetku.
V súvislosti s uvedenými návrhmi 
právnych predpisov by Komisia mala 
najmä:
– zvážiť pri alternatívnych investíciách 
možnosť uplatnenia zmluvných 
podmienok, ktoré by zabezpečili jasné 
obmedzenie rizika, opatrenia pre prípad 
prekročenia prahových hodnôt, 
primeranú mieru zverejňovaných údajov, 
jasné vymedzenie obdobia, počas ktorého 
sa nesmie nakladať s akciami 
a jednoznačné podmienky pre zrušenie 
a ukončenie zmluvy;
– prešetriť otázku prania špinavých 
peňazí v súvislosti s hedžovými fondmi 
a fondmi súkromného majetku.
Odporúčania týkajúce sa osobitne 
hedžových fondov 
Európsky parlament žiada Komisiu, aby 
stanovila predpisy, ktoré zvýšia 
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transparentnosť hlasovacích pravidiel 
hedžových fondov na základe toho, že 
predpisy Spoločenstva by mali byť 
adresované správcom takýchto fondov; 
takéto predpisy by mohli zahŕňať aj 
systém identifikácie akcionárov v rámci 
celej EÚ.
V súvislosti s uvedenými návrhmi 
právnych predpisov by Komisia mala 
najmä:
– prešetriť možnosť zmiernenia 
nežiaducich účinkov požičiavania 
cenných papierov;
– preskúmať, či by sa povinnosti 
zverejňovania mali týkať aj dohôd 
o spolupráci medzi viacerými akcionármi 
a prípadov nepriameho nadobudnutia 
hlasovacích práv prostredníctvom 
opčných dohôd.
Odporúčania týkajúce sa osobitne fondov 
súkromného majetku
Európsky parlament žiada Komisiu, aby 
stanovila pravidlá zakazujúce fondom 
súkromného majetku „vyplieniť“ 
spoločnosti (tzv. „rozpredávanie 
majetku“) a zneužívať tak finančnú silu 
spôsobom, ktorý len znevýhodní získanú 
spoločnosť a nemá žiadny pozitívny vplyv 
na budúcnosť spoločnosti a na situáciu 
jej zamestnancov, veriteľov a obchodných 
partnerov.
V súvislosti s uvedenými návrhmi 
právnych predpisov by Komisia mala 
preskúmať spôsoby, ako vyriešiť 
problematiku situácií, pri ktorých banky 
požičajú veľké sumy peňazí fondom 
súkromného majetku a následne 
odmietajú akúkoľvek zodpovednosť za to, 
na aký účel sa pôžička využila alebo za 
pôvod peňazí použitých na jej splatenie.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Sharon Bowles

Návrh uznesenia
Príloha

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príloha k návrhu uznesenia:

Podrobné odporúčania k obsahu 
požadovaného návrhu 

vypúšťa sa

Európsky parlament žiada Komisiu, aby 
navrhla smernicu alebo smernice, ktoré 
zabezpečia spoločný štandard 
transparentnosti a vyriešia nižšie uvedené 
problémy týkajúce sa hedžových fondov 
a fondov súkromného majetku. Táto 
smernica (tieto smernice) by mala (mali) 
dať členským štátom možnosť, aby 
v prípade potreby transponovali pravidlá 
EÚ do svojich jestvujúcich systémov práva 
súkromných spoločností s dostatočnou 
flexibilitou.
Odporúčania týkajúce sa hedžových 
fondov a fondov súkromného majetku 
Európsky parlament žiada Komisiu, aby 
predložila vhodné legislatívne návrhy 
prostredníctvom revízie existujúceho 
acquis communautaire v súvislosti s jeho 
vplyvom na rôzne druhy investorov 
a príslušných subjektov, a aby s cieľom 
umožniť vysoko kvalitné rozhodovanie 
a transparentnú komunikáciu medzi 
investormi a vedením spoločnosti 
prispôsobila alebo vytvorila pravidlá, na 
základe ktorých by sa jasným spôsobom 
zverejňovali a včas komunikovali 
relevantné a dôležité informácie.
Podľa nových právnych predpisov by mali 
byť akcionári povinní informovať 
emitentov o podiele na hlasovacích 



PE405.821v01-00 30/46 AM\720518SK.doc

Externý preklad

SK

právach vyplývajúcich z nadobudnutia 
alebo predaja akcií v prípade, ak podiel 
dosiahne, presiahne alebo klesne pod 
stanovené limity začínajúce pri 3 %, 
namiesto 5 %, ktoré uvádza smernica 
2004/109/ES. Tieto nové predpisy by tiež 
mali ukladať povinnosť hedžovým 
fondom a fondom súkromného majetku 
zverejniť a vysvetliť ich investičnú 
politiku a súvisiace riziká spoločnostiam, 
ktorých akcie obstarajú alebo vlastnia, 
drobným a inštitucionálnym investorom, 
primárnym brokerom a orgánom 
dohľadu.
Tieto návrhy by mali byť založené na 
preskúmaní existujúcich právnych 
predpisov EÚ vykonanom s cieľom 
stanoviť, v akom rozsahu sa existujúce 
pravidlá o transparentnosti môžu 
uplatňovať na osobitnú situáciu 
hedžových fondov a fondov súkromného 
majetku.
V súvislosti s uvedenými návrhmi 
právnych predpisov by Komisia mala 
najmä:

– zvážiť pri alternatívnych investíciách 
možnosť uplatnenia zmluvných 
podmienok, ktoré by zabezpečili jasné 
obmedzenie rizika, opatrenia pre prípad 
prekročenia prahových hodnôt, 
primeranú mieru zverejňovaných údajov, 
jasné vymedzenie obdobia, počas ktorého 
sa nesmie nakladať s akciami 
a jednoznačné podmienky pre zrušenie 
a ukončenie zmluvy;
– prešetriť otázku prania špinavých 
peňazí v súvislosti s hedžovými fondmi 
a fondmi súkromného majetku.
Odporúčania týkajúce sa osobitne 
hedžových fondov
Európsky parlament žiada Komisiu, aby 
stanovila predpisy, ktoré zvýšia 
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transparentnosť hlasovacích pravidiel 
hedžových fondov na základe toho, že 
predpisy Spoločenstva by mali byť 
adresované správcom takýchto fondov; 
takéto predpisy by mohli zahŕňať aj 
systém identifikácie akcionárov v rámci 
celej EÚ.
V súvislosti s uvedenými návrhmi 
právnych predpisov by Komisia mala 
najmä:
– prešetriť možnosť zmiernenia 
nežiaducich účinkov požičiavania 
cenných papierov;
– preskúmať, či by sa povinnosti 
zverejňovania mali týkať aj dohôd 
o spolupráci medzi viacerými akcionármi 
a prípadov nepriameho nadobudnutia 
hlasovacích práv prostredníctvom 
opčných dohôd.
Odporúčania týkajúce sa osobitne fondov 
súkromného majetku
Európsky parlament žiada Komisiu, aby 
stanovila pravidlá zakazujúce fondom 
súkromného majetku „vyplieniť“ 
spoločnosti (tzv. „rozpredávanie 
majetku“) a zneužívať tak finančnú silu 
spôsobom, ktorý len znevýhodní získanú 
spoločnosť a nemá žiadny pozitívny vplyv 
na budúcnosť spoločnosti a na situáciu 
jej zamestnancov, veriteľov a obchodných 
partnerov.
V súvislosti s uvedenými návrhmi 
právnych predpisov by Komisia mala 
preskúmať spôsoby, ako vyriešiť 
problematiku situácií, pri ktorých banky 
požičajú veľké sumy peňazí fondom 
súkromného majetku a následne 
odmietajú akúkoľvek zodpovednosť za to, 
na aký účel sa pôžička využila alebo za 
pôvod peňazí použitých na jej splatenie.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Wolf Klinz

Návrh uznesenia
Príloha – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Európsky parlament žiada Komisiu, aby 
navrhla smernicu alebo smernice, ktoré 
zabezpečia spoločný štandard 
transparentnosti a vyriešia nižšie uvedené 
problémy týkajúce sa hedžových fondov 
a fondov súkromného majetku. Táto 
smernica (tieto smernice) by mala (mali) 
dať členským štátom možnosť, aby 
v prípade potreby transponovali pravidlá 
EÚ do svojich jestvujúcich systémov práva 
súkromných spoločností s dostatočnou 
flexibilitou.

Európsky parlament žiada hedžové fondy a 
odvetvie súkromného majetku, aby 
predložili konkrétne návrhy, ktoré 
zabezpečia spoločný štandard 
transparentnosti, a ak už takéto návrhy 
exitujú, aby ich realizovali.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Sharon Bowles

Návrh uznesenia
Príloha – úvodný odsek

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Európsky parlament žiada Komisiu, aby 
navrhla smernicu alebo smernice, ktoré 
zabezpečia spoločný štandard
transparentnosti a vyriešia nižšie uvedené 
problémy týkajúce sa hedžových fondov 
a fondov súkromného majetku. Táto 
smernica (tieto smernice) by mala (mali) 
dať členským štátom možnosť, aby 
v prípade potreby transponovali pravidlá 
EÚ do svojich jestvujúcich systémov práva 
súkromných spoločností s dostatočnou 

Európsky parlament žiada Komisiu, aby 
povzbudila zlepšenia v oblasti
transparentnosti prostredníctvom podpory 
a sledovania  vývoja samoregulácie, ktorú 
zaviedli správcovia hedžových fondov 
a fondov súkromného majetku a 
príslušných subjektov, a povzbudila 
členské štáty, aby podporili toto úsilie 
prostredníctvom dialógu a výmeny 
osvedčených postupov.
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flexibilitou.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51Wolf Klinz

Návrh uznesenia
Príloha – Odporúčania týkajúce sa hedžových fondov a fondov súkromného majetku

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Európsky parlament žiada Komisiu, aby 
predložila vhodné legislatívne návrhy 
prostredníctvom revízie existujúceho 
acquis communautaire v súvislosti s jeho 
vplyvom na rôzne druhy investorov 
a príslušných subjektov, a aby s cieľom 
umožniť vysoko kvalitné rozhodovanie 
a transparentnú komunikáciu medzi 
investormi a vedením spoločnosti 
prispôsobila alebo vytvorila pravidlá, na 
základe ktorých by sa jasným spôsobom 
zverejňovali a včas komunikovali 
relevantné a dôležité informácie.

Európsky parlament žiada odvetvie 
hedžových fondov a fondov súkromného 
majetku, aby predložili vhodné a 
konkrétne legislatívne návrhy 
prostredníctvom revízie existujúceho 
acquis communautaire v súvislosti s jeho 
vplyvom na rôzne druhy investorov 
a príslušných subjektov, a aby s cieľom 
umožniť vysoko kvalitné rozhodovanie 
a transparentnú komunikáciu medzi 
investormi a vedením spoločnosti 
prispôsobili alebo vytvorili pravidlá, na 
základe ktorých by sa jasným spôsobom 
zverejňovali a včas komunikovali 
relevantné a dôležité informácie; ak takéto 
návrhy už existujú, je potrebné ich 
realizovať.

Podľa nových právnych predpisov by mali 
byť akcionári povinní informovať 
emitentov o podiele na hlasovacích 
právach vyplývajúcich z nadobudnutia 
alebo predaja akcií v prípade, ak podiel 
dosiahne, presiahne alebo klesne pod 
stanovené limity začínajúce pri 3 %, 
namiesto 5 %, ktoré uvádza smernica 
2004/109/ES. Tieto nové predpisy by tiež
mali ukladať povinnosť hedžovým 
fondom a fondom súkromného majetku 
zverejniť a vysvetliť ich investičnú 
politiku a súvisiace riziká spoločnostiam, 
ktorých akcie obstarajú alebo vlastnia, 
drobným a inštitucionálnym investorom, 
primárnym brokerom a orgánom 
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dohľadu.
Tieto návrhy by mali byť založené na 
preskúmaní existujúcich právnych 
predpisov EÚ vykonanom s cieľom 
stanoviť, v akom rozsahu sa existujúce 
pravidlá o transparentnosti môžu 
uplatňovať na osobitnú situáciu 
hedžových fondov a fondov súkromného 
majetku;

Tieto návrhy by mali dopĺňať existujúce 
pravidlá o transparentnosti;

V súvislosti s uvedenými návrhmi 
právnych predpisov by Komisia mala 
najmä:
– zvážiť pri alternatívnych investíciách 
možnosť uplatnenia zmluvných 
podmienok, ktoré by zabezpečili jasné 
obmedzenie rizika, opatrenia pre prípad 
prekročenia prahových hodnôt, 
primeranú mieru zverejňovaných údajov, 
jasné vymedzenie obdobia, počas ktorého 
sa nesmie nakladať s akciami 
a jednoznačné podmienky pre zrušenie 
a ukončenie zmluvy;
– prešetriť otázku prania špinavých 
peňazí v súvislosti s hedžovými fondmi 
a fondmi súkromného majetku.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Sharon Bowles

Návrh uznesenia
Príloha – Odporúčania týkajúce sa hedžových fondov a fondov súkromného majetku

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Európsky parlament žiada Komisiu, aby 
predložila vhodné legislatívne návrhy 
prostredníctvom revízie existujúceho 
acquis communautaire v súvislosti s jeho 
vplyvom na rôzne druhy investorov 
a príslušných subjektov, a aby s cieľom 
umožniť vysoko kvalitné rozhodovanie 

Európsky parlament žiada Komisiu, aby 
predložila revíziu existujúceho acquis 
communautaire v súvislosti s jeho vplyvom 
na rôzne druhy investorov a príslušných 
subjektov, a taktiež hodnotenie jeho 
vplyvu a závery, či existujú medzery, pre 
ktoré je potrebné vypracovať úpravy;
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a transparentnú komunikáciu medzi 
investormi a vedením spoločnosti 
prispôsobila alebo vytvorila pravidlá, na 
základe ktorých by sa jasným spôsobom 
zverejňovali a včas komunikovali 
relevantné a dôležité informácie.
Podľa nových právnych predpisov by mali 
byť akcionári povinní informovať 
emitentov o podiele na hlasovacích 
právach vyplývajúcich z nadobudnutia 
alebo predaja akcií v prípade, ak podiel 
dosiahne, presiahne alebo klesne pod 
stanovené limity začínajúce pri 3 %, 
namiesto 5 %, ktoré uvádza smernica 
2004/109/ES. Tieto nové predpisy by tiež 
mali ukladať povinnosť hedžovým 
fondom a fondom súkromného majetku 
zverejniť a vysvetliť ich investičnú 
politiku a súvisiace riziká spoločnostiam, 
ktorých akcie obstarajú alebo vlastnia, 
drobným a inštitucionálnym investorom, 
primárnym brokerom a orgánom 
dohľadu.
Tieto návrhy by mali byť založené na
preskúmaní existujúcich právnych 
predpisov EÚ vykonanom s cieľom 
stanoviť, v akom rozsahu sa existujúce
pravidlá o transparentnosti môžu 
uplatňovať na osobitnú situáciu hedžových 
fondov a fondov súkromného majetku.

Domnieva sa, že je nevyhnutné, aby 
Komisia nerozlišovala medzi triedami 
aktív a že je nevyhnutné vnímať každé 
preskúmanie existujúcich právnych 
predpisov EÚ a pravidiel o 
transparentnosti ako celok a 
neobmedzovať ho na osobitnú situáciu 
hedžových fondov a fondov súkromného 
majetku.

V súvislosti s uvedenými návrhmi 
právnych predpisov by Komisia mala 
najmä:

Vyzýva Komisiu, aby prešetrila spôsoby 
lepšieho zviditeľnenia a pochopenia 
rizika, na rozdiel od úverovej bonity. Je 
potrebné venovať pozornosť otázke, či 
„zákonné nevyžiadané správy“ a 
nadmerné dementovanie v zmluvách 
nemajú v skutočnosti oslabujúci vplyv na 
existujúce smernice a opatrenia v oblasti 
transparentnosti.

– zvážiť pri alternatívnych investíciách 
možnosť uplatnenia zmluvných 
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podmienok, ktoré by zabezpečili jasné 
obmedzenie rizika, opatrenia pre prípad 
prekročenia prahových hodnôt, 
primeranú mieru zverejňovaných údajov, 
jasné vymedzenie obdobia, počas ktorého 
sa nesmie nakladať s akciami 
a jednoznačné podmienky pre zrušenie 
a ukončenie zmluvy;
– prešetriť otázku prania špinavých 
peňazí v súvislosti s hedžovými fondmi 
a fondmi súkromného majetku.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Kurt Joachim Lauk

Návrh uznesenia
Príloha – Odporúčania týkajúce sa hedžových fondov a fondov súkromného majetku –
pododsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Európsky parlament žiada Komisiu, aby 
predložila vhodné legislatívne návrhy 
prostredníctvom revízie existujúceho 
acquis communautaire v súvislosti s jeho 
vplyvom na rôzne druhy investorov 
a príslušných subjektov, a aby s cieľom 
umožniť vysoko kvalitné rozhodovanie 
a transparentnú komunikáciu medzi 
investormi a vedením spoločnosti 
prispôsobila alebo vytvorila pravidlá, na 
základe ktorých by sa jasným spôsobom 
zverejňovali a včas komunikovali 
relevantné a dôležité informácie.

Európsky parlament žiada Komisiu, aby 
revidovala existujúce acquis 
communautaire v súvislosti s jeho vplyvom 
na rôzne druhy investorov a príslušných 
subjektov, prešetrila možnosti rozlišovania 
hedžových fondov, súkromného majetku a 
iných investorov a aby s cieľom umožniť 
vysoko kvalitné rozhodovanie 
a transparentnú komunikáciu medzi 
investormi a vedením spoločnosti 
prispôsobila pravidlá smernice o 
transparentnosti, na základe ktorých by sa 
jasným spôsobom zverejňovali a včas 
komunikovali relevantné a dôležité 
informácie.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Návrh uznesenia
Príloha – Odporúčania týkajúce sa hedžových fondov a fondov súkromného majetku –
pododsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Európsky parlament žiada Komisiu, aby 
predložila vhodné legislatívne návrhy 
prostredníctvom revízie existujúceho 
acquis communautaire v súvislosti s jeho 
vplyvom na rôzne druhy investorov 
a príslušných subjektov, a aby s cieľom 
umožniť vysoko kvalitné rozhodovanie 
a transparentnú komunikáciu medzi 
investormi a vedením spoločnosti 
prispôsobila alebo vytvorila pravidlá, na 
základe ktorých by sa jasným spôsobom 
zverejňovali a včas komunikovali 
relevantné a dôležité informácie.

Európsky parlament žiada Komisiu, aby 
predložila vhodné legislatívne návrhy 
prostredníctvom revízie existujúceho 
acquis communautaire v súvislosti s jeho 
vplyvom na rôzne druhy investorov 
a príslušných subjektov, a aby s cieľom 
umožniť vysoko kvalitné rozhodovanie 
a transparentnú komunikáciu medzi 
investormi a vedením spoločnosti, ako aj 
medzi investormi a ostatnými príslušnými 
subjektmi, prispôsobila alebo vytvorila 
pravidlá, na základe ktorých by sa jasným 
spôsobom zverejňovali a včas 
komunikovali relevantné a dôležité 
informácie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Kurt Joachim Lauk

Návrh uznesenia
Príloha – Odporúčania týkajúce sa hedžových fondov a fondov súkromného majetku –
pododsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Podľa nových právnych predpisov by mali 
byť akcionári povinní informovať 
emitentov o podiele na hlasovacích 
právach vyplývajúcich z nadobudnutia 
alebo predaja akcií v prípade, ak podiel 
dosiahne, presiahne alebo klesne pod 
stanovené limity začínajúce pri 3 %, 

Podľa nových právnych predpisov by mali 
byť akcionári povinní informovať 
emitentov o podiele na hlasovacích 
právach vyplývajúcich z nadobudnutia 
alebo predaja akcií v prípade, ak podiel 
dosiahne, presiahne alebo klesne pod 
stanovené limity začínajúce pri 3 %, 
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namiesto 5 %, ktoré uvádza smernica 
2004/109/ES. Tieto nové predpisy by tiež 
mali ukladať povinnosť hedžovým fondom 
a fondom súkromného majetku zverejniť 
a vysvetliť ich investičnú politiku 
a súvisiace riziká spoločnostiam, ktorých 
akcie obstarajú alebo vlastnia, drobným 
a inštitucionálnym investorom, primárnym 
brokerom a orgánom dohľadu.

namiesto 5 %, ktoré uvádza smernica 
2004/109/ES. Tieto nové predpisy by tiež 
mali ukladať povinnosť hedžovým fondom 
a fondom súkromného majetku, ak je 
možné odlíšiť tieto kategórie investorov 
od ostatných, zverejniť a vysvetliť ich 
všeobecnú investičnú politiku a súvisiace 
riziká spoločnostiam, ktorých akcie 
obstarajú alebo vlastnia, drobným 
a inštitucionálnym investorom, primárnym 
brokerom a orgánom dohľadu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Návrh uznesenia
Príloha – Odporúčania týkajúce sa hedžových fondov a fondov súkromného majetku –
pododsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V súvislosti s uvedenými návrhmi 
právnych predpisov by Komisia mala 
najmä:

V súvislosti s uvedenými návrhmi 
právnych predpisov by Komisia mala 
najmä:

– zvážiť pri alternatívnych investíciách 
možnosť uplatnenia zmluvných 
podmienok, ktoré by zabezpečili jasné 
obmedzenie rizika, opatrenia pre prípad 
prekročenia prahových hodnôt, primeranú 
mieru zverejňovaných údajov, jasné 
vymedzenie obdobia, počas ktorého sa 
nesmie nakladať s akciami a jednoznačné 
podmienky pre zrušenie a ukončenie 
zmluvy;

– zvážiť pri alternatívnych investíciách 
možnosť uplatnenia zmluvných 
podmienok, ktoré by zabezpečili jasné 
obmedzenie rizika, opatrenia pre prípad 
prekročenia prahových hodnôt, primeranú 
mieru zverejňovaných údajov, jasné 
vymedzenie obdobia, počas ktorého sa 
nesmie nakladať s akciami a jednoznačné 
podmienky pre zrušenie a ukončenie 
zmluvy;

– prešetriť otázku prania špinavých peňazí 
v súvislosti s hedžovými fondmi a fondmi 
súkromného majetku;

– prešetriť otázku prania špinavých peňazí 
v súvislosti s hedžovými fondmi a fondmi 
súkromného majetku;

– harmonizovať pravidlá a odporúčania 
pre registráciu a identifikáciu akcionárov 
nad určitý rozsah, ako aj pre zverejnenie 
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ich stratégií a zámerov;
– navrhnúť pravidlá a odporúčania na 
zabránenie zneužitia požičiavania 
cenných papierov na účely uplatnenia 
hlasovacích práv spojené s vypožičanými 
akciami na schôdzach akcionárov;
– navrhnúť pravidlá a odporúčania 
zaväzujúce sprostredkovateľov, aby 
umožnili pôvodným akcionárom aktívne 
sa zúčastniť hlasovania na valnom 
zhromaždení akcionárov a zaistili, že 
splnomocnenci dodržia ich hlasovacie 
pokyny, ako aj zaistili zverejnenie 
hlasovacích pravidiel identifikovaných 
akcionárov;
– spolu s odvetvím vytvoriť kódex 
osvedčených postupov týkajúci sa 
opätovného vyváženia súčasnej štruktúry 
organizačného riadenia podniku s cieľom 
posilniť dlhodobú orientáciu a odradiť 
finančné a iné stimuly pre krátkodobé 
nadmerné riziká a nezodpovedné 
správanie;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Wolf Klinz

Návrh uznesenia
Príloha – Odporúčania týkajúce sa osobitne hedžových fondov

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Európsky parlament žiada Komisiu, aby 
stanovila predpisy, ktoré zvýšia 
transparentnosť hlasovacích pravidiel 
hedžových fondov na základe toho, že 
predpisy Spoločenstva by mali byť 
adresované správcom takýchto fondov; 
takéto predpisy by mohli zahŕňať aj 
systém identifikácie akcionárov v rámci 

Európsky parlament žiada odvetvie 
hedžových fondov, aby stanovilo predpisy 
pre samoreguláciu, ktoré zvýšia 
transparentnosť hlasovacích pravidiel 
hedžových fondov a preskúmalo možnosť 
zmiernenia neželaných vplyvov 
požičiavania cenných papierov a 
nepriameho nadobudnutia hlasovacích 
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celej EÚ. práv prostredníctvom opčných dohôd; ak 
už takéto návrhy existujú, je potrebné ich 
realizovať.

V súvislosti s uvedenými návrhmi 
právnych predpisov by Komisia mala 
najmä:
– prešetriť možnosť zmiernenia 
nežiaducich účinkov požičiavania 
cenných papierov;
– preskúmať, či by sa povinnosti 
zverejňovania mali týkať aj dohôd 
o spolupráci medzi viacerými akcionármi 
a prípadov nepriameho nadobudnutia 
hlasovacích práv prostredníctvom 
opčných dohôd.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Sharon Bowles

Návrh uznesenia
Príloha – Odporúčania týkajúce sa osobitne hedžových fondov

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Európsky parlament žiada Komisiu, aby 
stanovila predpisy, ktoré zvýšia 
transparentnosť hlasovacích pravidiel 
hedžových fondov na základe toho, že 
predpisy Spoločenstva by mali byť 
adresované správcom takýchto fondov; 
takéto predpisy by mohli zahŕňať aj 
systém identifikácie akcionárov v rámci 
celej EÚ;

Európsky parlament žiada Komisiu, aby:

V súvislosti s uvedenými návrhmi 
právnych predpisov by Komisia mala 
najmä:
– prešetriť možnosť zmiernenia 
nežiaducich účinkov požičiavania cenných 
papierov;

- prešetrila možnosť zmiernenia 
nežiaducich účinkov požičiavania cenných 
papierov;
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– preskúmať, či by sa povinnosti 
zverejňovania mali týkať aj dohôd 
o spolupráci medzi viacerými akcionármi 
a prípadov nepriameho nadobudnutia 
hlasovacích práv prostredníctvom opčných 
dohôd.

- preskúmala, či by sa povinnosti 
zverejňovania mali týkať aj prípadov 
nepriameho nadobudnutia hlasovacích práv 
prostredníctvom opčných dohôd.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59Kurt Joachim Lauk

Návrh uznesenia
Príloha – Odporúčania týkajúce sa osobitne hedžových fondov – pododsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Európsky parlament žiada Komisiu, aby 
stanovila predpisy, ktoré zvýšia 
transparentnosť hlasovacích pravidiel 
hedžových fondov na základe toho, že 
predpisy Spoločenstva by mali byť 
adresované správcom takýchto fondov; 
takéto predpisy by mohli zahŕňať aj systém 
identifikácie akcionárov v rámci celej EÚ.

Európsky parlament žiada Komisiu, aby 
stanovila predpisy, ktoré zvýšia 
transparentnosť hlasovacích pravidiel 
hedžových fondov na základe toho, že 
predpisy Spoločenstva by mali byť 
adresované správcom takýchto fondov; 
takéto predpisy by mohli zahŕňať aj systém 
identifikácie akcionárov pre zaknihované 
akcie v rámci celej EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Kurt Joachim Lauk

Návrh uznesenia
Príloha – Odporúčania týkajúce sa osobitne hedžových fondov – pododsek 2 – zarážka 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– prešetriť možnosť zmiernenia 
nežiaducich účinkov požičiavania cenných 
papierov;

– prešetriť trhové praktiky v oblasti
požičiavania cenných papierov a 
hlasovania o požičaných akciách, so 
zreteľom na zásady lepšej regulácie a 
pozitívne vplyvy na požičiavanie cenných 
papierov, čo okrem iného umožňuje 
zabrániť omeškaniu pri uhradení a tým 
zlepšuje efektívnosť týchto trhov;
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61Ieke van den Burg

Návrh uznesenia
Príloha – Odporúčania týkajúce sa osobitne fondov súkromného majetku

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Európsky parlament žiada Komisiu, aby 
stanovila pravidlá zakazujúce fondom 
súkromného majetku „vyplieniť“ 
spoločnosti (tzv. „rozpredávanie majetku“) 
a zneužívať tak finančnú silu spôsobom, 
ktorý len znevýhodní získanú spoločnosť 
a nemá žiadny pozitívny vplyv na 
budúcnosť spoločnosti a na situáciu jej 
zamestnancov, veriteľov a obchodných 
partnerov.

Európsky parlament žiada Komisiu, aby 
stanovila pravidlá zakazujúce fondom 
súkromného majetku „vyplieniť“ 
spoločnosti (tzv. „rozpredávanie majetku“) 
a zneužívať tak finančnú silu spôsobom, 
ktorý len znevýhodní získanú spoločnosť 
a nemá žiadny pozitívny vplyv na 
budúcnosť spoločnosti a na situáciu jej 
zamestnancov, veriteľov a obchodných 
partnerov.

Preto je potrebné, aby Komisia zaviedla 
obmedzenia týkajúce sa čerpania 
likvidných aktív zo získanej spoločnosti, 
predovšetkým je nevyhnutné zastaviť 
financovanie podielu prostredníctvom 
ďalšieho úveru týkajúceho sa majetku 
spoločnosti. Je potrebné prijať spoločný 
súbor pravidiel s cieľom zaručiť 
reprodukciu kapitálových prostriedkov 
spoločností.
Takisto je potrebné, aby Komisia 
vypracovala ustanovenia, ktoré budú 
predvídať úplnú transparentnosť systému 
odmeňovania správcov vrátane akciových 
opcií prostredníctvom formálneho 
schválenia zo strany valného 
zhromaždenia akcionárov spoločnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Wolf Klinz

Návrh uznesenia
Príloha – Odporúčania týkajúce sa osobitne fondov súkromného majetku



AM\720518SK.doc 43/46 PE405.821v01-00

Externý preklad

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Európsky parlament žiada Komisiu, aby 
stanovila pravidlá zakazujúce fondom 
súkromného majetku „vyplieniť“ 
spoločnosti (tzv. „rozpredávanie majetku“) 
a zneužívať tak finančnú silu spôsobom, 
ktorý len znevýhodní získanú spoločnosť 
a nemá žiadny pozitívny vplyv na 
budúcnosť spoločnosti a na situáciu jej 
zamestnancov, veriteľov a obchodných 
partnerov.

Európsky parlament žiada odvetvie fondu 
súkromného majetku, aby stanovilo
pravidlá samoregulácie zakazujúce 
fondom súkromného majetku „vyplieniť“ 
spoločnosti (tzv. „rozpredávanie majetku“) 
a zneužívať tak finančnú silu spôsobom, 
ktorý len znevýhodní získanú spoločnosť 
a nemá žiadny pozitívny vplyv na 
budúcnosť spoločnosti a na situáciu jej 
zamestnancov, veriteľov a obchodných 
partnerov, ak takéto návrhy už existujú, je 
potrebné ich realizovať.

V súvislosti s uvedenými návrhmi 
právnych predpisov by Komisia mala 
preskúmať spôsoby, ako vyriešiť 
problematiku situácií, pri ktorých banky 
požičajú veľké sumy peňazí fondom 
súkromného majetku a následne 
odmietajú akúkoľvek zodpovednosť za to, 
na aký účel sa pôžička využila alebo za 
pôvod peňazí použitých na jej splatenie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63Sharon Bowles

Návrh uznesenia
Príloha – Odporúčania týkajúce sa osobitne fondov súkromného majetku

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Európsky parlament žiada Komisiu, aby 
stanovila pravidlá zakazujúce fondom 
súkromného majetku „vyplieniť“ 
spoločnosti (tzv. „rozpredávanie 
majetku“) a zneužívať tak finančnú silu 
spôsobom, ktorý len znevýhodní získanú 
spoločnosť a nemá žiadny pozitívny vplyv 
na budúcnosť spoločnosti a na situáciu 
jej zamestnancov, veriteľov a obchodných 
partnerov.

Európsky parlament žiada Komisiu, aby 
preskúmala, či členské štáty uplatňujú 
opatrenia proti rozpredávaniu majetku 
vrátane primeraných záväzkov týkajúcich 
sa riaditeľov, aby sa zistilo, či existuje 
dôkaz, že opatrenie Spoločenstva by bolo 
účinnejšie.
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V súvislosti s uvedenými návrhmi 
právnych predpisov by Komisia mala 
preskúmať spôsoby, ako vyriešiť 
problematiku situácií, pri ktorých banky 
požičajú veľké sumy peňazí fondom 
súkromného majetku a následne 
odmietajú akúkoľvek zodpovednosť za to, 
na aký účel sa pôžička využila alebo za 
pôvod peňazí použitých na jej splatenie.

Or. en
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64Kurt Joachim Lauk

Návrh uznesenia
Príloha – Odporúčania týkajúce sa osobitne fondov súkromného majetku – pododsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Európsky parlament žiada Komisiu, aby 
stanovila pravidlá zakazujúce fondom 
súkromného majetku „vyplieniť“ 
spoločnosti (tzv. „rozpredávanie 
majetku“) a zneužívať tak finančnú silu 
spôsobom, ktorý len znevýhodní získanú 
spoločnosť a nemá žiadny pozitívny vplyv 
na budúcnosť spoločnosti a na situáciu jej 
zamestnancov, veriteľov a obchodných 
partnerov.

Európsky parlament žiada Komisiu, aby 
preskúmala, ohodnotila a prípadne 
zlepšila súčasné právne predpisy 
Spoločenstva a zohľadnila pritom 
vnútroštátne právne predpisy, aby sa 
zabránilo „vyplieneniu“ spoločností, ktoré 
by mohlo dlhodobo znevýhodňovať
získanú spoločnosť a nemá žiadny 
pozitívny vplyv na jej budúcnosť a na 
záujmy jej zamestnancov, veriteľov 
a obchodných partnerov.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Návrh uznesenia
Príloha – Odporúčania týkajúce sa osobitne fondov súkromného majetku – pododsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V súvislosti s uvedenými návrhmi 
právnych predpisov by Komisia mala 
preskúmať spôsoby, ako vyriešiť 
problematiku situácií, pri ktorých banky 
požičajú veľké sumy peňazí fondom 
súkromného majetku a následne odmietajú 
akúkoľvek zodpovednosť za to, na aký účel 

V súvislosti s uvedenými návrhmi 
právnych predpisov by Komisia mala 
preskúmať spôsoby, ako vyriešiť 
problematiku situácií, pri ktorých banky 
požičajú veľké sumy peňazí fondom 
súkromného majetku a následne odmietajú 
akúkoľvek zodpovednosť za to, na aký účel 
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sa pôžička využila alebo za pôvod peňazí 
použitých na jej splatenie.

sa pôžička využila alebo za pôvod peňazí 
použitých na jej splatenie. Je potrebné, aby 
Komisia tiež preskúmala spôsoby 
stanovenia hornej hranice celkového 
pákového efektu spojeného s jediným 
vyplatením vzhľadom na životaschopnosť 
spoločnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Kurt Joachim Lauk

Návrh uznesenia
Príloha – Odporúčania týkajúce sa osobitne fondov súkromného majetku – pododsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V súvislosti s uvedenými návrhmi 
právnych predpisov by Komisia mala 
preskúmať spôsoby, ako vyriešiť 
problematiku situácií, pri ktorých banky 
požičajú veľké sumy peňazí fondom 
súkromného majetku a následne odmietajú 
akúkoľvek zodpovednosť za to, na aký
účel sa pôžička využila alebo za pôvod 
peňazí použitých na jej splatenie.

V súvislosti s uvedenými návrhmi 
právnych predpisov by Komisia mala 
preskúmať úlohu bánk ako poskytovateľa 
úverov fondom súkromného majetku 
vzhľadom na skutočnosť, že za účel, na 
aký sa pôžička využila, a pôvod peňazí 
použitých na jej splatenie bude naďalej 
zodpovedný dlžník.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Ieke van den Burg

Návrh uznesenia
Príloha – Odporúčania týkajúce sa osobitne fondov súkromného majetku – pododsek 2 
a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Európsky parlament žiada Komisiu, aby 
revidovala smernicu 77/187/ES o 
prevodoch podnikov s cieľom rozšíriť jej 
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uplatňovanie na prevody akcií, ako v 
prípade výkupu podnikov s využitím 
pôžičky. Táto situácia sa bude týkať 
predovšetkým ustanovení o právach 
zamestnancov v súvislosti so zverejnením, 
konzultáciou a ochranou.
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