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Predlog spremembe 1
Sajjad Karim

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju druge direktive Sveta 
št. 77/91/EGS z dne 13. decembra 1976 o 
uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje 
interesov družbenikov in tretjih oseb, ki 
jih države članice zahtevajo od 
gospodarskih družb v skladu z drugim 
odstavkom člena 58 Pogodbe glede 
ustanavljanja delniških družb ter 
ohranjanja in spreminjanja njihovega 
kapitala, zato da se oblikujejo zaščitni 
ukrepi z enakim učinkom v vsej 
Skupnosti1,

Or. en

Predlog spremembe 2
Sajjad Karim

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Direktive 2000/31/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih 
storitev informacijske družbe, zlasti 
elektronskega poslovanja na notranjem 
trgu2 („Direktiva o elektronskem 
poslovanju“),

                                               
1 UL L 26, 31.1.1977, str. 1.
2 UL L 178, 17.7.2000, str. 1.
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Or. en

Predlog spremembe 3
Sajjad Karim

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Direktive Sveta
2003/48/ES z dne 3. junija 2003 o 
obdavčevanju dohodka od prihrankov v 
obliki plačil obresti1,

Or. en

Predlog spremembe 4
Sajjad Karim

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta 2005/1/ES z dne 
9. marca 2005 o spremembi Direktiv Sveta
73/239/EGS, 85/611/EGS, 91/675/EGS, 
92/49/EGS in 93/6/EGS ter Direktiv 
94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 
2001/34/ES, 2002/83/ES in 2002/87/ES za 
vzpostavitev nove organizacijske strukture 
odborov za finančne storitve2,

Or. en

                                               
1 UL L 157, 26.6.2003, str. 38.
2 UL L 79, 24.3.2005, str. 9.
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Predlog spremembe 5
Sajjad Karim

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Direktive Komisije
2006/73/ES z dne 10. avgusta 2006 o 
izvajanju Direktive 2004/39/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z 
organizacijskimi zahtevami in pogoji 
poslovanja investicijskih družb ter 
opredeljenimi izrazi za namene navedene 
direktive1 (izvedbena direktiva MiFID),

Or. en

Predlog spremembe 6
Sajjad Karim

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 16 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju direktive Komisije 
št. 2007/16/ES2 o izvajanju Direktive 
Sveta 85/611/EGS o usklajevanju zakonov 
in drugih predpisov o kolektivnih 
naložbenih podjemih za vlaganja v 
prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) 
glede razjasnitve nekaterih opredelitev,

Or. en

                                               
1 UL L 241, 2.9.2006, str. 26.
2 UL L 79, 20.3.2007, str. 11.
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Predlog spremembe 7
Sajjad Karim

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju študije o skladih za 
zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe: 
preglednost in navzkrižje interesov, ki jo 
je naročil odbor za ekonomske in
monetarne zadeve1,

Or. en

Predlog spremembe 8
Sajjad Karim

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je jasno, da lahko nadomestni 
nosilci naložbe, kot so skladi za 
zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe in 
zasebni kapitalski skladi, zagotovijo nove 
prednosti za upravljavce premoženja na 
podlagi razprševanja, večjo likvidnost trga, 
boljše možnosti za visoke donose za 
vlagatelje in večjo učinkovitost trga,

A. ker je jasno, da lahko nadomestni 
nosilci naložbe, kot so skladi za 
zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe in 
zasebni kapitalski skladi, zagotovijo nove 
prednosti za upravljavce premoženja na 
podlagi razprševanja, večjo likvidnost trga, 
boljše možnosti za visoke donose za 
vlagatelje, prispevajo k postopku 
oblikovanja cen, razpršitvi tveganja in 
finančnemu povezovanju ter večajo
učinkovitost trga,

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je jasno, da lahko nadomestni 
nosilci naložbe, kot so skladi za 
zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe in 
zasebni kapitalski skladi, zagotovijo nove 
prednosti za upravljavce premoženja na 
podlagi razprševanja, večjo likvidnost trga, 
boljše možnosti za visoke donose za 
vlagatelje in večjo učinkovitost trga,

A. ker je jasno, da lahko nadomestni 
nosilci naložbe, kot so skladi za 
zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe in 
zasebni kapitalski skladi, zagotovijo nove 
prednosti za upravljavce premoženja na 
podlagi razprševanja, večjo likvidnost trga, 
boljše možnosti za visoke donose za 
vlagatelje in večjo učinkovitost trga; ker je 
tudi jasno, da zelo izkoriščajo 
nesorazmernost informacij o finančnih 
trgih ter lahko skupne dejavnosti skladov 
za zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe 
in zasebnih kapitalskih skladov povzročijo 
sistemska tveganja in omejitve za 
dejansko gospodarstvo ter mednarodno 
finančno stabilnost,

Or. en

Predlog spremembe 10
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je za sklade za zavarovanje vlaganj 
v tvegane naložbe in zasebne kapitalske 
sklade na ravni EU potrebno okolje, v 
katerem se bodo upoštevale njihove 
inovativne strategije, kar bi jim omogočilo, 
da ostanejo mednarodno konkurenčni in 
ublažijo učinke morebitne negativne 
dinamike trga,

B. ker je za sklade za zavarovanje vlaganj 
v tvegane naložbe in zasebne kapitalske 
sklade na ravni EU potrebno urejeno
okolje, v katerem se bodo upoštevale 
njihove inovativne strategije, kar bi jim 
omogočilo, da ostanejo mednarodno 
konkurenčni in ublažijo učinke morebitne 
negativne dinamike trga,

Or. en
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Predlog spremembe 11
Sharon Bowles

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je za sklade za zavarovanje vlaganj 
v tvegane naložbe in zasebne kapitalske 
sklade na ravni EU potrebno okolje, v 
katerem se bodo upoštevale njihove 
inovativne strategije, kar bi jim omogočilo, 
da ostanejo mednarodno konkurenčni in 
ublažijo učinke morebitne negativne 
dinamike trga,

B. ker je za sklade za zavarovanje vlaganj 
v tvegane naložbe in zasebne kapitalske 
sklade na ravni EU potrebno okolje, v 
katerem se bodo upoštevale njihove 
inovativne strategije, kar bi jim omogočilo, 
da ostanejo mednarodno konkurenčni in 
ublažijo učinke morebitne negativne 
dinamike trga, je zaskrbljen, da bo 
zadevna zakonodaja neprilagodljiva in bo 
preprečevala inovativnost,

Or. en

Predlog spremembe 12
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker morajo biti skladi za zavarovanje 
vlaganj v tvegane naložbe in zasebni 
kapitalski skladi, katerih družba za 
upravljanje ima sedež v EU, v skladu z 
veljavno in prihodnjo zakonodajo 
Skupnosti; ker morajo biti tudi subjekti, ki 
nimajo sedeža v EU, v okviru nekaterih 
dejavnosti usklajeni s to zakonodajo,

Or. en
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Predlog spremembe 13
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker veljajo za sklade za zavarovanje 
vlaganj v tvegane naložbe in zasebne 
kapitalske sklade v nekaterih državah 
članicah nacionalne pravne ureditve; ker 
obstaja tveganje, da postane notranji trg 
zaradi takšnih različnih nacionalnih pravil 
regulativno razdrobljen, kar lahko ovira 
čezmejni razvoj te dejavnosti v Evropi,

C. ker veljajo za sklade za zavarovanje 
vlaganj v tvegane naložbe in zasebne 
kapitalske sklade v nekaterih državah 
članicah nacionalne pravne ureditve; ker 
obstaja tveganje, da postane notranji trg 
zaradi takšnih različnih nacionalnih pravil 
regulativno razdrobljen, in da se uvede
arbitraža, kar lahko ovira čezmejni razvoj 
te dejavnosti v Evropi ter lahko, kar je še 
pomembnejše, povzroči škodljivo 
tekmovalnost, s čimer se oslabi 
zakonodajna in nadzorna ureditev, 
potrebna za preprečevanje negativnih 
vplivov na družbe, zaposlene in dejansko 
gospodarstvo,

Or. en

Predlog spremembe 14
Sharon Bowles

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker veljajo za sklade za zavarovanje 
vlaganj v tvegane naložbe in zasebne 
kapitalske sklade v nekaterih državah 
članicah nacionalne pravne ureditve; ker 
obstaja tveganje, da postane notranji trg 
zaradi takšnih različnih nacionalnih pravil 
regulativno razdrobljen, kar lahko ovira 
čezmejni razvoj te dejavnosti v Evropi,

C. ker veljajo za sklade za zavarovanje 
vlaganj v tvegane naložbe in zasebne 
kapitalske sklade v nekaterih državah 
članicah nacionalne pravne ureditve ter se 
veljavne direktive EU različno izvajajo; 
ker obstaja tveganje, da postane notranji trg 
zaradi takšnih različnih nacionalnih pravil 
regulativno razdrobljen, kar lahko ovira 
čezmejni razvoj te dejavnosti v Evropi,

Or. en
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Predlog spremembe 15
Sharon Bowles

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker so direktive ustrezni pravni 
instrumenti za obravnavanje različnih
vprašanj v zvezi s skladi za zavarovanje 
vlaganj v tvegane naložbe in zasebnimi 
kapitalskimi skladi,

D. ker so se direktive že uporabile kot 
pravni instrumenti za obravnavanje 
vprašanj o preglednosti, poročanju in tržni 
manipulaciji ter jih je treba skupno 
pregledati v zvezi z njihovim vplivom na 
sklade za zavarovanje vlaganj v tvegane 
naložbe in zasebne kapitalske sklade,

Or. en

Predlog spremembe 16
Wolf Klinz

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker so direktive ustrezni pravni 
instrumenti za obravnavanje različnih 
vprašanj v zvezi s skladi za zavarovanje 
vlaganj v tvegane naložbe in zasebnimi 
kapitalskimi skladi,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 17
Kurt Joachim Lauk

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker so direktive ustrezni pravni D. ker je treba pred morebitno direktivo o 
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instrumenti za obravnavanje različnih 
vprašanj v zvezi s skladi za zavarovanje 
vlaganj v tvegane naložbe in zasebnimi 
kapitalskimi skladi,

preglednosti skladov za zavarovanje 
vlaganj v tvegane naložbe in zasebnih 
kapitalskih skladov v okviru boljše pravne 
ureditve najprej izvesti analizo in oceno 
veljavne zakonodaje v državah članicah v 
zvezi s skladi za zavarovanje vlaganj v 
tvegane naložbe in zasebnimi kapitalskimi 
skladi, ki sta po potrebi izhodišče za 
usklajevanje,

Or. de

Predlog spremembe 18
Wolf Klinz

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker bi lahko sektorja skladov za 
zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe in 
zasebnih kapitalskih skladov pripravila 
konkretne predloge v zvezi z vprašanji o 
preglednosti, medtem ko je treba te 
pobude, če že obstajajo, ustrezno izvajati;
ker se zakonodajni ukrepi obravnavajo 
kot ustrezen instrument le, če to ne uspe,

Or. en

Predlog spremembe 19
Kurt Joachim Lauk

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je jasno, da je eno od glavnih 
vprašanj potreba po preglednosti; ker 
zadeva preglednost številne vidike, kot je 
preglednost skladov za zavarovanje vlaganj 
v tvegane naložbe v nasprotju z družbami, 

E. ker je jasno, da je eno od glavnih 
vprašanj potreba po preglednosti; ker 
zadeva preglednost številne vidike, kot je 
preglednost skladov za zavarovanje vlaganj 
v tvegane naložbe v nasprotju z njihovimi
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od katerih pridobijo ti skladi delnice ali od 
katere jih imajo v lasti, borznimi 
posredniki, institucionalnimi vlagatelji, kot 
so pokojninski skladi ali banke, malimi 
vlagatelji, poslovnimi partnerji, nadzorniki 
in organi; ker je ena od glavnih 
pomanjkljivosti v zvezi s preglednostjo
odnos med skladom za zavarovanje vlaganj 
v tvegane naložbe in družbo, od katere 
pridobi ta sklad delnice ali od katere jih 
ima v lasti,

borznimi posredniki, institucionalnimi 
vlagatelji, kot so pokojninski skladi ali 
banke, malimi vlagatelji in poslovnimi 
partnerji; ker je pritožba nekaterih strank
v zvezi s pomanjkanjem preglednosti v
odnosu med skladom za zavarovanje 
vlaganj v tvegane naložbe in družbo, od 
katere pridobi ta sklad delnice ali od katere 
jih ima v lasti, neveljavna,

Or. en

Predlog spremembe 20
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je jasno, da je eno od glavnih 
vprašanj potreba po preglednosti; ker 
zadeva preglednost številne vidike, kot je 
preglednost skladov za zavarovanje vlaganj 
v tvegane naložbe v nasprotju z družbami, 
od katerih pridobijo ti skladi delnice ali od 
katere jih imajo v lasti, borznimi 
posredniki, institucionalnimi vlagatelji, kot 
so pokojninski skladi ali banke, malimi 
vlagatelji, poslovnimi partnerji, nadzorniki 
in organi; ker je ena od glavnih 
pomanjkljivosti v zvezi s preglednostjo 
odnos med skladom za zavarovanje vlaganj 
v tvegane naložbe in družbo, od katere 
pridobi ta sklad delnice ali od katere jih 
ima v lasti,

E. ker je sedanja finančna kriza poudarila 
pomanjkanje preglednosti in je jasna 
potreba po njeni okrepitvi na različnih 
ravneh; ker zadeva preglednost številne 
vidike, kot je preglednost skladov za 
zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe in 
zasebnih kapitalskih skladov v nasprotju z 
družbami, od katerih pridobijo ti skladi 
delnice ali od katere jih imajo v lasti, 
borznimi posredniki, institucionalnimi 
vlagatelji, kot so pokojninski skladi ali 
banke, malimi vlagatelji, poslovnimi 
partnerji, nadzorniki in organi; ker je ena 
od glavnih pomanjkljivosti v zvezi s 
preglednostjo odnos med skladom za 
zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe ali 
zasebnim kapitalskim skladom in družbo, 
od katere pridobijo ti skladi delnice ali od 
katere jih imajo v lasti,

Or. en
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Predlog spremembe 21
Sharon Bowles

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je jasno, da je eno od glavnih 
vprašanj potreba po preglednosti; ker 
zadeva preglednost številne vidike, kot je 
preglednost skladov za zavarovanje vlaganj 
v tvegane naložbe v nasprotju z družbami, 
od katerih pridobijo ti skladi delnice ali od 
katere jih imajo v lasti, borznimi 
posredniki, institucionalnimi vlagatelji, kot 
so pokojninski skladi ali banke, malimi 
vlagatelji, poslovnimi partnerji, nadzorniki 
in organi; ker je ena od glavnih 
pomanjkljivosti v zvezi s preglednostjo 
odnos med skladom za zavarovanje vlaganj 
v tvegane naložbe in družbo, od katere 
pridobi ta sklad delnice ali od katere jih 
ima v lasti,

E. ker je jasno, da je eno od glavnih 
vprašanj analiza preglednosti in to, kje se 
lahko izboljša; ker zadeva preglednost 
številne vidike, kot je preglednost skladov 
za zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe v 
nasprotju z borznimi posredniki, 
institucionalnimi vlagatelji, kot so 
pokojninski skladi ali banke, poslovnimi 
partnerji, nadzorniki in organi; ker pritožba 
nekaterih strank zadeva pomanjkanje 
preglednosti med skladom za zavarovanje 
vlaganj v tvegane naložbe in družbo, od 
katere pridobi ta sklad delnice ali od katere 
jih ima v lasti,

Or. en

Predlog spremembe 22
Piia-Noora Kauppi

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker je neskladno izvajanje direktive o 
preglednosti povzročilo neskladno stopnjo 
preglednosti po vsej EU in visoke stroške 
vlagateljev,

Or. en
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Predlog spremembe 23
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker je preglednost bistveni pogoj za 
zaupanje vlagateljev in razumevanje 
zapletenih finančnih produktov ter s tem 
spodbuja optimalno delovanje in 
stabilnost finančnih trgov,

Or. en

Predlog spremembe 24
Sharon Bowles

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker glavni razlog za sedanjo krizo 
drugorazrednih posojil ni pomanjkanje 
nadzora vlagateljev, ampak neuspešnost 
bonitetnih agencij; ker morajo za 
bonitetne agencije zato veljati načeloma 
ista pravila skladnosti kot za revizorje;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 25
Sharon Bowles

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker glavni razlog za sedanjo krizo 
drugorazrednih posojil ni pomanjkanje 
nadzora vlagateljev, ampak neuspešnost 
bonitetnih agencij; ker morajo za 

F. ker glavni razlog za sedanjo krizo 
drugorazrednih posojil ni pomanjkanje 
nadzora vlagateljev niti je ne gre pripisati 
enemu samemu sektorju: med različnimi 
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bonitetne agencije zato veljati načeloma 
ista pravila skladnosti kot za revizorje;

pomanjkljivostmi je bilo ugotovljeno, da 
sta listinjenje in postopek bonitetnih 
agencij v zvezi z zapleteno oblikovanimi 
produkti povzročila čezmerne cene teh 
produktov glede na osnovno premoženje,

Or. en

Predlog spremembe 26
Wolf Klinz

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker glavni razlog za sedanjo krizo 
drugorazrednih posojil ni pomanjkanje 
nadzora vlagateljev, ampak neuspešnost 
bonitetnih agencij; ker morajo za 
bonitetne agencije zato veljati načeloma 
ista pravila skladnosti kot za revizorje;

F. ker so razlogi za sedanji nered na 
finančnih trgih različni in vključujejo:

– malomarne prakse posojanja na 
stanovanjskem trgu ZDA,
– hitre inovacije zapleteno oblikovanih 
produktov,
– model „originate-to-distribute“ (model 
bančništva, pri katerem se posojila po 
odobritvi prodajo kot vrednostni papirji) 
in dolgo posredniško verigo,
– pohlep vlagateljev po vedno večjem 
donosu in kratkoročno strukturo spodbud 
v zvezi z obrestovanjem ter
– navzkrižja interesov med agencijami za 
ocenjevanje bonitete in napačno 
razumevanje bonitetnih ocen,

Or. en
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Predlog spremembe 27
Sajjad Karim

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker glavni razlog za sedanjo krizo 
drugorazrednih posojil ni pomanjkanje 
nadzora vlagateljev, ampak neuspešnost 
bonitetnih agencij; ker morajo za 
bonitetne agencije zato veljati načeloma 
ista pravila skladnosti kot za revizorje;

F. ker obstaja mednarodno soglasje med 
Komisijo, državami članicami, Evropsko 
centralno banko, forumom za finančno 
stabilnost, mednarodno organizacijo 
komisij za vrednostne papirje in drugimi o 
tem, da bo potrebnega veliko časa za 
razumevanje vseh vzrokov in učinkov 
krize drugorazrednih posojil; ker se skladi 
za zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe 
in zasebni kapitalski skladi ne 
obravnavajo kot vzrok sedanjega 
finančnega nereda,

Or. en

Predlog spremembe 28
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker glavni razlog za sedanjo krizo 
drugorazrednih posojil ni pomanjkanje 
nadzora vlagateljev, ampak neuspešnost 
bonitetnih agencij; ker morajo za bonitetne 
agencije zato veljati načeloma ista pravila 
skladnosti kot za revizorje;

F. ker glavni razlog za sedanjo krizo 
drugorazrednih posojil vključuje več 
elementov, kot so pomanjkanje nadzora
ameriških investicijskih bank, čezmerno 
izvajanje modela „originate-and-
distribute“ in postopka listinjenja, 
nespoštovanje procesa ustrezne skrbnosti, 
neustrezno vrednotenje tveganja ter
neuspešnost bonitetnih agencij; ker morajo 
za bonitetne agencije zato veljati načeloma 
ista pravila skladnosti kot za revizorje,

Or. en
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Predlog spremembe 29
Kurt Joachim Lauk

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker glavni razlog za sedanjo krizo 
drugorazrednih posojil ni pomanjkanje 
nadzora vlagateljev, ampak neuspešnost 
bonitetnih agencij; ker morajo za 
bonitetne agencije zato veljati načeloma 
ista pravila skladnosti kot za revizorje;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 30
Sharon Bowles

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker zagotavlja zakonodaja Skupnosti 
mehanizme, kot sta postopek komitologije 
ali postopek Lamfalussy ter ki z izvajanjem 
ukrepov omogočajo prilagodljivo 
odzivanje na spreminjajoče se poslovno 
okolje; ker se bo to z instrumentom 
delegiranih aktov v skladu z novo Pogodbo 
izboljšalo,

G. ker zagotavlja zakonodaja Skupnosti 
mehanizme, kot sta postopek komitologije 
ali postopek Lamfalussy ter ki z izvajanjem 
ukrepov omogočajo prilagodljivo 
odzivanje na spreminjajoče se poslovno 
okolje; ker se bo to z instrumentom 
delegiranih aktov v skladu z novo Pogodbo 
izboljšalo; ker kljub temu ne bi bilo prav 
prezreti škode in pravne negotovosti, ki bi 
jo lahko povzročila prenagljena uvedba 
nepreverjene zakonodaje preprosto zato, 
ker bi bile naknadne spremembe 
enostavnejše,

Or. en
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Predlog spremembe 31
Sharon Bowles

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker so številne različne poslovne 
pobude oblikovale lastna pravila za 
najboljšo prakso, kar je lahko vzorec tudi 
za zakonodajo EU; ker je treba družbe in 
poslovna združenja spodbujati k skladnosti 
z zakonodajo EU in oblikovanju lastnih 
pravil za najboljšo prakso,

H. ker so organizacije, kot so mednarodna 
organizacija komisij za vrednostne 
papirje, Mednarodni denarni sklad, 
Organizacija za gospodarsko sodelovanje 
in razvoj ter industrijska telesa, vključno s 
tistimi za sklade za zavarovanje vlaganj v 
tvegane naložbe in zasebne kapitalske 
sklade, že oblikovale načela in pravila za 
najboljšo prakso, ki jih je treba preveriti in 
spremljati; ker je treba družbe in poslovna 
združenja spodbujati k skladnosti z 
zakonodajo EU in temu, da se zavežejo 
tem pravilom na podlagi načela 
„upoštevaj ali pojasni“ ter da se 
podrobnosti te usklajenosti in obrazložitve 
dajo na voljo javnosti,

Or. en

Predlog spremembe 32
Sajjad Karim

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker so številne različne poslovne pobude 
oblikovale lastna pravila za najboljšo 
prakso, kar je lahko vzorec tudi za
zakonodajo EU; ker je treba družbe in 
poslovna združenja spodbujati k skladnosti 
z zakonodajo EU in oblikovanju lastnih 
pravil za najboljšo prakso,

H. ker so številne različne poslovne pobude 
oblikovale lastna pravila za najboljšo 
prakso, ki dopolnjujejo uradno zakonodajo 
EU na področjih, ki jih je težko ali 
nezaželeno obravnavati na bolj 
formaliziran način; ker je treba družbe in 
poslovna združenja spodbujati k skladnosti 
z zakonodajo EU in oblikovanju lastnih 
pravil za najboljšo prakso,

Or. en
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Predlog spremembe 33
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker so številne različne poslovne pobude 
oblikovale lastna pravila za najboljšo 
prakso, kar je lahko vzorec tudi za 
zakonodajo EU; ker je treba družbe in 
poslovna združenja spodbujati k skladnosti 
z zakonodajo EU in oblikovanju lastnih 
pravil za najboljšo prakso,

H. ker so številne različne poslovne pobude 
oblikovale lastna pravila za najboljšo 
prakso, kar je lahko vzorec tudi za 
zakonodajo EU; ker je treba družbe in 
poslovna združenja spodbujati k skladnosti 
z zakonodajo EU in oblikovanju lastnih 
pravil za najboljšo prakso; ker morajo ta 
pravila vključevati načelo „upoštevaj ali 
pojasni“ ter jih je treba ustrezno in 
pregledno oceniti,

Or. en

Predlog spremembe 34
Kurt Joachim Lauk

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker so številne različne poslovne 
pobude oblikovale lastna pravila za 
najboljšo prakso, kar je lahko vzorec tudi 
za zakonodajo EU; ker je treba družbe in 
poslovna združenja spodbujati k 
skladnosti z zakonodajo EU in 
oblikovanju lastnih pravil za najboljšo 
prakso,

H. ker so pobude skladov za zavarovanje 
vlaganj v tvegane naložbe in zasebnih 
kapitalskih skladov oblikovale lastna 
pravila za najboljšo prakso, ki jim je treba 
omogočiti, da se uveljavijo,

Or. en
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Predlog spremembe 35
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker zakonodaja v zvezi s proizvodi ni
potrebna,

I. ker zakonodaja v zvezi s proizvodi ni
ustrezna vrsta pravne ureditve za 
obravnavo tega inovativnega sektorja,

Or. en

Predlog spremembe 36
Kurt Joachim Lauk

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker zakonodaja v zvezi s proizvodi ni 
potrebna,

I. ker zakonodaja v zvezi s proizvodi 
verjetno ni potrebna,

Or. de

Predlog spremembe 37
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker je posojanje vrednostnih papirjev z 
namenom glasovanja za izposojene 
delnice slaba praksa in imajo delničarji z 
dolgoročnimi časovnimi vidiki prednost 
pred delničarji s kratkoročno usmeritvijo, 

Or. en
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Predlog spremembe 38Sharon Bowles

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker je treba zaradi boljše pravne 
ureditve zakonodajo uporabiti le, če je 
dokazana neuspešnost trga, in se podobne 
naložbene dejavnosti ne smejo 
neenakopravno obravnavati,

Or. en

Predlog spremembe 39
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Predlog resolucije
Uvodna izjava I b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ib. ker sedanja struktura upravljanja 
družb vključuje neravnovesje glede
lastništva, spremljanja, preglednosti, 
nadzora, odgovornosti in informacij; ker 
lahko skladi za zavarovanje vlaganj v 
tvegane naložbe in zasebni kapitalski 
skladi negativno vplivajo na preglednost 
operativnega vodenja družb,

Or. en

Predlog spremembe 40
Wolf Klinz

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. naroči Komisiji, naj Parlamentu na 
podlagi členov 44, 47(2) ali 95 Pogodbe 
ES, odvisno od vsebine, predloži 
zakonodajni predlog ali več zakonodajnih 

črtano
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predlogov o preglednosti skladov za 
zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe in 
zasebnih kapitalskih skladov, ki 
upoštevajo medinstitucionalne razprave in 
podrobna priporočila, navedena spodaj;

Or. en

Predlog spremembe 41
Sharon Bowles

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. naroči Komisiji, naj Parlamentu na 
podlagi členov 44, 47(2) ali 95 Pogodbe 
ES, odvisno od vsebine, predloži 
zakonodajni predlog ali več zakonodajnih 
predlogov o preglednosti skladov za 
zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe in 
zasebnih kapitalskih skladov, ki 
upoštevajo medinstitucionalne razprave in 
podrobna priporočila, navedena spodaj;

1. naroči Komisiji, naj Parlamentu v 
svojem pregledu direktive št. 2004/109/ES 
o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo 
predloži tudi oceno delovanja direktive v 
zvezi z vlagatelji v sklade za zavarovanje 
vlaganj v tvegane naložbe in zasebne 
kapitalske sklade, vključno z ustreznimi 
primerjavami z njeno uporabo pri drugih
vlagateljih;

Or. en

Predlog spremembe 42
Kurt Joachim Lauk

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. naroči Komisiji, naj Parlamentu na 
podlagi členov 44, 47(2) ali 95 Pogodbe 
ES, odvisno od vsebine, predloži
zakonodajni predlog ali več zakonodajnih 
predlogov o preglednosti skladov za 
zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe in 
zasebnih kapitalskih skladov, ki 
upoštevajo medinstitucionalne razprave in 

1. naroči Komisiji, naj najprej poskrbi za 
spoštovanje obstoječe zakonodaje v 
državah članicah, da bo potem Parlamentu 
po potrebi predložila zakonodajni predlog 
za uskladitev obstoječe zakonodaje v zvezi 
z naložbami v sklade za zavarovanje 
vlaganj v tvegane naložbe in zasebne 
kapitalske sklade, ki upošteva
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podrobna priporočila, navedena spodaj; medinstitucionalne razprave in podrobna 
priporočila, navedena spodaj;

Or. de

Predlog spremembe 43
Wolf Klinz

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poziva sektorja skladov za zavarovanje 
vlaganj v tvegane naložbe in zasebnih 
kapitalskih skladov, da s konkretnimi 
predlogi obravnavata vprašanja o 
preglednosti in predloge ustrezno izvajata, 
če že obstajajo, ter da Parlament in 
Komisijo redno obveščata o svojem 
napredku v zvezi s temi pobudami; meni, 
da je lahko, če sektorja v bližnji 
prihodnosti ne dosežeta pravega 
napredka, zakonodajni predlog o 
preglednosti skladov za zavarovanje 
vlaganj v tvegane naložbe in zasebnih 
kapitalskih skladov ustrezen način za 
obravnavo vprašanj glede preglednosti;

Or. en

Predlog spremembe 44
Piia-Noora Kauppi

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. opozarja na potrebo po premagovanju
ovir za čezmejno distribucijo nadomestnih 
naložb z oblikovanjem evropskega sistema 
zasebnega plasiranja za institucionalne 
vlagatelje;
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Or. en

Predlog spremembe 45
Sharon Bowles

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. predlaga, da se za Evropsko unijo 
uvede spletna stran za kodekse ravnanja 
„vse na enem mestu“, ki naj se 
mednarodno predstavi; predlaga, da mora
ta spletna stran vključevati register tistih 
udeležencev na trgu, ki so v skladu s 
kodeksi ravnanja, njihova razkritja in 
obrazložitve neskladnosti; ugotavlja, da so 
lahko razlogi za neskladnost tudi orodje 
za učenje;

Or. en

Predlog spremembe 46
Wolf Klinz

Predlog resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1b. poziva Komisijo, da oblikuje evropski 
sistem zasebnega plasiranja, da se 
odpravijo ovire za čezmejno distribucijo 
nadomestnih naložb;

Or. en

Predlog spremembe 47
Wolf Klinz

Predlog resolucije
Priloga
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Priloga k predlogu resolucije

Podrobna priporočila o vsebini 
zahtevanih predlogov

črtano

Evropski parlament poziva Komisijo, naj 
predlaga direktivo ali direktive za 
zagotavljanje skupnega standarda 
preglednosti ter obravnava spodaj 
navedena vprašanja v zvezi s skladi za 
zagotavljanje vlaganj v tvegane naložbe in 
zasebnimi kapitalskimi skladi, pri čemer 
mora(-jo) direktiva(-e) državam članicam 
po potrebi omogočiti zadostno stopnjo 
prilagodljivosti, da prenesejo pravila EU v 
svoje obstoječe sisteme prava družb.
O skladih za zavarovanje vlaganj v 
tvegane naložbe in zasebnih kapitalskih 
skladih
Evropski parlament poziva Komisijo, naj 
predloži ustrezne zakonodajne predloge s 
priloženim pregledom obstoječega 
pravnega reda, ki zadeva različne vrste 
vlagateljev in nasprotnih strank, in 
sprejme ali oblikuje pravila, ki 
zagotavljajo jasno razkritje pomembnih in 
bistvenih informacij ter pravočasno 
obveščanje o njih, kar bi spodbudilo zelo 
kakovostno odločanje in pregledno 
sporazumevanje med vlagatelji in
vodstvom družbe.
Nova zakonodaja mora od delničarjev 
zahtevati, da obvestijo izdajatelje o deležu 
svojih glasovalnih pravic v primeru 
pridobitve ali odsvojitve delnic, kadar ta 
delež doseže, preseže ali pade pod določeni 
prag, ki se namesto pri 5 % začne pri 3 %, 
kot določa direktiva 2004/109/ES; poleg 
tega mora nova zakonodaja od skladov za 
zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe in 
zasebnih kapitalskih skladov zahtevati, da 
razkrijejo in razložijo svojo naložbeno 
politiko in tveganja, povezana z 
naložbami, v nasprotju z družbami, od 
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katerih pridobijo delnice ali jih imajo v 
lasti, malimi in institucionalnimi 
vlagatelji, borznimi posredniki ter 
nadzorniki, ki jim tega ni treba storiti;
Ti predlogi morajo temeljiti na pregledu 
obstoječe zakonodaje EU, ki se izvede za 
ugotavljanje obsega uporabe obstoječih 
pravil v primeru posebnega položaja 
skladov za zagotavljanje vlaganj v tvegane 
naložbe in zasebnih kapitalskih skladih.
Ob upoštevanju zgoraj navedenih 
zakonodajnih predlogov mora Komisija 
zlasti:
– preučiti možnost uporabe pogodbenih 
določil pri nadomestnih naložbah, ki 
zagotavljajo nedvoumno obvladovanje 
tveganja, ukrepe, ki se izvedejo v primeru 
preseganja pragov, ustrezno razkritje, 
jasna določitev obdobij, v katerih se ne 
smejo prodajati delnice, ter izjemne 
pogoje za preklic ali prekinitev pogodbe;
– raziskati vprašanje v zvezi s pranjem 
denarja v okviru skladov za zagotavljanje 
vlaganj v tvegane naložbe in zasebnih 
kapitalskih skladov.
Podrobnosti o skladih za zagotavljanje 
vlaganj v tvegane naložbe
Evropski parlament poziva Komisijo, naj 
oblikuje pravila za večjo preglednost 
politik v zvezi z glasovanjem v skladih za 
zagotavljanje vlaganj v tvegane naložbe, 
pri čemer morajo biti upravljavci takšnih 
skladov naslovniki pravil Skupnosti; 
takšna pravila lahko vključujejo tudi 
sistem identifikacije delničarjev po vsej 
EU.
Ob upoštevanju zgoraj navedenega(-ih) 
zakonodajnega(-ih) predloga(-ov) mora 
Komisija zlasti:
– raziskati možnost obvladovanja 
neželenih posledic posojanja vrednostnih 
papirjev;
– preučiti, ali veljajo zahteve za poročanje 
tudi za sporazume o sodelovanju med več 
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delničarji in neposredne pridobitve 
glasovalnih pravic z dogovori o opcijah;
Podrobnosti o zasebnih kapitalskih 
skladih
Evropski parlament poziva Komisijo, naj 
oblikuje pravila, ki zasebnim kapitalskim 
skladom prepovedujejo „plenjenje“ družb 
(tako imenovana odprodaja sredstev), ker 
tako zlorabljajo svojo finančno moč na 
način, ki škodi le pridobljeni družbi ter 
nima nobenega pozitivnega učinka na 
prihodnost družbe in položaj njenih 
zaposlenih, upnikov in poslovnih 
partnerjev;
Ob upoštevanju zgoraj navedenega(-ih) 
zakonodajnega(-ih) predloga(-ih) mora 
Komisija preučiti načine za obravnavanje 
vprašanj, povezanih z razmerami, v 
katerih posodijo banke velik znesek 
denarja zasebnim kapitalskim skladom in 
nato odklonijo vsako odgovornost v zvezi z 
namenom porabe tega denarja, ali 
izvorom denarja, porabljenega za 
odplačilo posojila.

Or. en

Predlog spremembe 48
Sharon Bowles

Predlog resolucije
Priloga

Predlog resolucije Predlog spremembe

Priloga k predlogu resolucije

Podrobna priporočila o vsebini 
zahtevanih predlogov

črtano

Evropski parlament poziva Komisijo, naj 
predlaga direktivo ali direktive za 
zagotavljanje skupnega standarda 
preglednosti ter obravnava spodaj 
navedena vprašanja v zvezi s skladi za 
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zagotavljanje vlaganj v tvegane naložbe in 
zasebnimi kapitalskimi skladi, pri čemer 
mora(-jo) direktiva(-e) državam članicam 
po potrebi omogočiti zadostno stopnjo 
prilagodljivosti, da prenesejo pravila EU v 
svoje obstoječe sisteme prava družb.
O skladih za zavarovanje vlaganj v 
tvegane naložbe in zasebnih kapitalskih 
skladih
Evropski parlament poziva Komisijo, naj 
predloži ustrezne zakonodajne predloge s 
priloženim pregledom obstoječega 
pravnega reda, ki zadeva različne vrste 
vlagateljev in nasprotnih strank, in 
sprejme ali oblikuje pravila, ki 
zagotavljajo jasno razkritje pomembnih in 
bistvenih informacij ter pravočasno 
obveščanje o njih, kar bi spodbudilo zelo 
kakovostno odločanje in pregledno 
sporazumevanje med vlagatelji in 
vodstvom družbe.
Nova zakonodaja mora od delničarjev 
zahtevati, da obvestijo izdajatelje o deležu 
svojih glasovalnih pravic v primeru 
pridobitve ali odsvojitve delnic, kadar ta 
delež doseže, preseže ali pade pod določeni 
prag, ki se namesto pri 5 % začne pri 3 %, 
kot določa direktiva 2004/109/ES; poleg 
tega mora nova zakonodaja od skladov za 
zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe in 
zasebnih kapitalskih skladov zahtevati, da 
razkrijejo in razložijo svojo naložbeno 
politiko in tveganja, povezana z 
naložbami, v nasprotju z družbami, od 
katerih pridobijo delnice ali jih imajo v 
lasti, malimi in institucionalnimi 
vlagatelji, borznimi posredniki ter 
nadzorniki, ki jim tega ni treba storiti;
Ti predlogi morajo temeljiti na pregledu 
obstoječe zakonodaje EU, ki se izvede za 
ugotavljanje obsega uporabe obstoječih 
pravil v primeru posebnega položaja 
skladov za zagotavljanje vlaganj v tvegane 
naložbe in zasebnih kapitalskih skladih.
Ob upoštevanju zgoraj navedenih 
zakonodajnih predlogov mora Komisija 
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zlasti:
– preučiti možnost uporabe pogodbenih 
določil pri nadomestnih naložbah, ki 
zagotavljajo nedvoumno obvladovanje 
tveganja, ukrepe, ki se izvedejo v primeru 
preseganja pragov, ustrezno razkritje, 
jasna določitev obdobij, v katerih se ne 
smejo prodajati delnice, ter izjemne 
pogoje za preklic ali prekinitev pogodbe;
– raziskati vprašanje v zvezi s pranjem 
denarja v okviru skladov za zagotavljanje 
vlaganj v tvegane naložbe in zasebnih 
kapitalskih skladov.
Podrobnosti o skladih za zagotavljanje 
vlaganj v tvegane naložbe
Evropski parlament poziva Komisijo, naj 
oblikuje pravila za večjo preglednost 
politik v zvezi z glasovanjem v skladih za 
zagotavljanje vlaganj v tvegane naložbe, 
pri čemer morajo biti upravljavci takšnih 
skladov naslovniki pravil Skupnosti; 
takšna pravila lahko vključujejo tudi 
sistem identifikacije delničarjev po vsej 
EU.
Ob upoštevanju zgoraj navedenega(-ih) 
zakonodajnega(-ih) predloga(-ov) mora 
Komisija zlasti:
– raziskati možnost obvladovanja 
neželenih posledic posojanja vrednostnih 
papirjev;
– preučiti, ali veljajo zahteve za poročanje 
tudi za sporazume o sodelovanju med več 
delničarji in neposredne pridobitve 
glasovalnih pravic z dogovori o opcijah;
Podrobnosti o zasebnih kapitalskih 
skladih
Evropski parlament poziva Komisijo, naj 
oblikuje pravila, ki zasebnim kapitalskim 
skladom prepovedujejo „plenjenje“ družb 
(tako imenovana odprodaja sredstev), ker 
tako zlorabljajo svojo finančno moč na 
način, ki škodi le pridobljeni družbi ter 
nima nobenega pozitivnega učinka na 
prihodnost družbe in položaj njenih 
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zaposlenih, upnikov in poslovnih 
partnerjev;
Ob upoštevanju zgoraj navedenega(-ih) 
zakonodajnega(-ih) predloga(-ih) mora 
Komisija preučiti načine za obravnavanje 
vprašanj, povezanih z razmerami, v 
katerih posodijo banke velik znesek 
denarja zasebnim kapitalskim skladom in 
nato odklonijo vsako odgovornost v zvezi z 
namenom porabe tega denarja, ali 
izvorom denarja, porabljenega za 
odplačilo posojila.

Or. en

Predlog spremembe 49
Wolf Klinz

Predlog resolucije
Priloga – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

Evropski parlament poziva Komisijo, naj 
predlaga direktivo ali direktive za 
zagotavljanje skupnega standarda 
preglednosti ter obravnava spodaj 
navedena vprašanja v zvezi s skladi za 
zagotavljanje vlaganj v tvegane naložbe in 
zasebnimi kapitalskimi skladi, pri čemer 
mora(-jo) direktiva(-e) državam članicam 
po potrebi omogočiti zadostno stopnjo 
prilagodljivosti, da prenesejo pravila EU v 
svoje obstoječe sisteme prava družb.

Evropski parlament poziva sektorja 
skladov za zavarovanje vlaganj v tvegane 
naložbe in zasebnih kapitalskih skladov, 
da predložita konkretne predloge za 
zagotavljanje skupnega standarda 
preglednosti ter da predloge ustrezno 
izvajata, če že obstajajo.

Or. en

Predlog spremembe 50
Sharon Bowles

Predlog resolucije
Priloga – uvodni odstavek
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Evropski parlament poziva Komisijo, naj 
predlaga direktivo ali direktive za 
zagotavljanje skupnega standarda
preglednosti ter obravnava spodaj 
navedena vprašanja v zvezi s skladi za 
zagotavljanje vlaganj v tvegane naložbe in 
zasebnimi kapitalskimi skladi, pri čemer 
mora(-jo) direktiva(-e) državam članicam 
po potrebi omogočiti zadostno stopnjo 
prilagodljivosti, da prenesejo pravila EU v 
svoje obstoječe sisteme prava družb.

Evropski parlament poziva Komisijo, naj 
spodbudi izboljšanje preglednosti s 
podporo in spremljanjem razvoja 
samourejanja, ki so ga že uvedli 
upravljavci skladov za zagotavljanje 
vlaganj v tvegane naložbe in zasebnih 
kapitalskih skladov in njihovih nasprotnih 
skladov, ter naj države članice spodbudi k 
podpori teh prizadevanj z dialogom in 
izmenjavo najboljših praks.

Or. en

Predlog spremembe 51Wolf Klinz

Predlog resolucije
Priloga – O skladih za zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe in zasebnih kapitalskih 
skladih

Predlog resolucije Predlog spremembe

Evropski parlament poziva Komisijo, naj 
predloži ustrezne zakonodajne predloge s 
priloženim pregledom obstoječega 
pravnega reda, ki zadeva različne vrste 
vlagateljev in nasprotnih strank, in 
sprejme ali oblikuje pravila, ki 
zagotavljajo jasno razkritje pomembnih in 
bistvenih informacij ter pravočasno 
obveščanje o njih, kar bi spodbudilo zelo 
kakovostno odločanje in pregledno 
sporazumevanje med vlagatelji in 
vodstvom družbe.

Evropski parlament poziva sektorja 
skladov za zavarovanje vlaganj v tvegane 
naložbe in zasebnih kapitalskih skladov, 
naj predložita ustrezne in konkretne
predloge in prilagodita ali oblikujeta
pravila, ki zagotavljajo jasno razkritje 
pomembnih in bistvenih informacij ter 
pravočasno obveščanje o njih, kar bi 
spodbudilo zelo kakovostno odločanje in 
pregledno sporazumevanje med vlagatelji 
in vodstvom družbe; če predlogi že 
obstajajo, jih je treba ustrezno izvajati.

Nova zakonodaja mora od delničarjev 
zahtevati, da obvestijo izdajatelje o deležu 
svojih glasovalnih pravic v primeru 
pridobitve ali odsvojitve delnic, kadar ta 
delež doseže, preseže ali pade pod določeni 
prag, ki se namesto pri 5 % začne pri 3 %, 
kot določa direktiva 2004/109/ES; poleg 
tega mora nova zakonodaja od skladov za 
zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe in 
zasebnih kapitalskih skladov zahtevati, da 
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razkrijejo in razložijo svojo naložbeno 
politiko in tveganja, povezana z 
naložbami, v nasprotju z družbami, od 
katerih pridobijo delnice ali jih imajo v 
lasti, malimi in institucionalnimi 
vlagatelji, borznimi posredniki ter 
nadzorniki, ki jim tega ni treba storiti;
Ti predlogi morajo temeljiti na pregledu 
obstoječe zakonodaje EU, ki se izvede za 
ugotavljanje obsega uporabe obstoječih 
pravil v primeru posebnega položaja 
skladov za zagotavljanje vlaganj v tvegane 
naložbe in zasebnih kapitalskih skladih.

Ti predlogi morajo dopolnjevati obstoječa 
pravila o preglednosti.

Ob upoštevanju zgoraj navedenih 
zakonodajnih predlogov mora Komisija 
zlasti:
– preučiti možnost uporabe pogodbenih 
določil pri nadomestnih naložbah, ki 
zagotavljajo nedvoumno obvladovanje 
tveganja, ukrepe, ki se izvedejo v primeru 
preseganja pragov, ustrezno razkritje, 
jasna določitev obdobij, v katerih se ne 
smejo prodajati delnice, ter izjemne 
pogoje za preklic ali prekinitev pogodbe;
– raziskati vprašanje v zvezi s pranjem 
denarja v okviru skladov za zagotavljanje 
vlaganj v tvegane naložbe in zasebnih 
kapitalskih skladov.

Or. en

Predlog spremembe 52
Sharon Bowles

Predlog resolucije
Priloga – O skladih za zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe in zasebnih kapitalskih 
skladih

Predlog resolucije Predlog spremembe

Evropski parlament poziva Komisijo, naj 
predloži ustrezne zakonodajne predloge s 
priloženim pregledom obstoječega 
pravnega reda, ki zadeva različne vrste 
vlagateljev in nasprotnih strank, in sprejme 
ali oblikuje pravila, ki zagotavljajo jasno 

Evropski parlament poziva Komisijo, naj 
predloži pregled obstoječega pravnega 
reda, ki zadeva različne vrste vlagateljev in 
nasprotnih strank, skupaj z oceno učinka 
in sklepom, ali obstajajo pravne praznine, 
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razkritje pomembnih in bistvenih 
informacij ter pravočasno obveščanje o 
njih, kar bi spodbudilo zelo kakovostno 
odločanje in pregledno sporazumevanje 
med vlagatelji in vodstvom družbe.

za katere so potrebne prilagoditve.

Nova zakonodaja mora od delničarjev 
zahtevati, da obvestijo izdajatelje o deležu 
svojih glasovalnih pravic v primeru 
pridobitve ali odsvojitve delnic, kadar ta 
delež doseže, preseže ali pade pod določeni 
prag, ki se namesto pri 5 % začne pri 3 %, 
kot določa direktiva 2004/109/ES; poleg 
tega mora nova zakonodaja od skladov za 
zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe in 
zasebnih kapitalskih skladov zahtevati, da 
razkrijejo in razložijo svojo naložbeno 
politiko in tveganja, povezana z 
naložbami, v nasprotju z družbami, od 
katerih pridobijo delnice ali jih imajo v 
lasti, malimi in institucionalnimi 
vlagatelji, borznimi posredniki ter 
nadzorniki, ki jim tega ni treba storiti;
Ti predlogi morajo temeljiti na pregledu
obstoječe zakonodaje EU, ki se izvede za 
ugotavljanje obsega uporabe obstoječih 
pravil v primeru posebnega položaja
skladov za zagotavljanje vlaganj v tvegane 
naložbe in zasebnih kapitalskih skladih.

Prepričan je, da Komisija ne sme 
razlikovati med vrstami premoženja ter da 
je treba vsak pregled obstoječe zakonodaje 
EU in pravila o preglednosti obravnavati 
kot celoto ter se ne smejo omejevati na 
poseben položaj skladov za zagotavljanje 
vlaganj v tvegane naložbe in zasebnih 
kapitalskih skladov.

Ob upoštevanju zgoraj navedenih 
zakonodajnih predlogov mora Komisija 
zlasti:

Poziva Komisijo, da preuči načine za 
povečanje prepoznavnosti in razumevanja 
tveganja, ločeno od kreditne sposobnosti. 
Preučiti je treba, ali obstoječe direktive in 
ukrepe o preglednosti dejansko ogrožajo 
„zakonita neželena pošta“ ter pretirane 
omejitve odgovornosti v pogodbah.

– preučiti možnost uporabe pogodbenih 
določil pri nadomestnih naložbah, ki 
zagotavljajo nedvoumno obvladovanje 
tveganja, ukrepe, ki se izvedejo v primeru 
preseganja pragov, ustrezno razkritje, 
jasna določitev obdobij, v katerih se ne 
smejo prodajati delnice, ter izjemne 
pogoje za preklic ali prekinitev pogodbe;
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– raziskati vprašanje v zvezi s pranjem 
denarja v okviru skladov za zagotavljanje 
vlaganj v tvegane naložbe in zasebnih 
kapitalskih skladov.

Or. en

Predlog spremembe 53
Kurt Joachim Lauk

Predlog resolucije
Priloga – O skladih za zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe in zasebnih kapitalskih 
skladih – pododstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

Evropski parlament poziva Komisijo, naj 
predloži ustrezne zakonodajne predloge s 
priloženim pregledom obstoječega 
pravnega reda, ki zadeva različne vrste 
vlagateljev in nasprotnih strank, in sprejme
ali oblikuje pravila, ki zagotavljajo jasno 
razkritje pomembnih in bistvenih 
informacij ter pravočasno obveščanje o 
njih, kar bi spodbudilo zelo kakovostno 
odločanje in pregledno sporazumevanje 
med vlagatelji in vodstvom družbe.

Evropski parlament poziva Komisijo, naj 
pregleda obstoječi pravni red, ki zadeva 
različne vrste vlagateljev in nasprotnih 
strank, preuči možnost razlikovanja med 
vlagatelji v sklade za zavarovanje vlaganj 
v tvegane naložbe, vlagatelji v zasebne 
sklade in drugimi vlagatelji ter prilagodi
pravila direktive o preglednosti, ki 
zagotavljajo jasno razkritje pomembnih in 
bistvenih informacij ter pravočasno 
obveščanje o njih, kar bi spodbudilo zelo 
kakovostno odločanje in pregledno 
sporazumevanje med vlagatelji in 
vodstvom družbe.

Or. en

Predlog spremembe 54
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Predlog resolucije
Priloga – O skladih za zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe in zasebnih kapitalskih 
skladih – pododstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

Evropski parlament poziva Komisijo, naj 
predloži ustrezne zakonodajne predloge s 
priloženim pregledom obstoječega 
pravnega reda, ki zadeva različne vrste 
vlagateljev in nasprotnih strank, in sprejme

Evropski parlament poziva Komisijo, naj 
predloži ustrezne zakonodajne predloge s 
priloženim pregledom obstoječega 
pravnega reda, ki zadeva različne vrste 
vlagateljev in nasprotnih strank, in 
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ali oblikuje pravila, ki zagotavljajo jasno 
razkritje pomembnih in bistvenih 
informacij ter pravočasno obveščanje o 
njih, kar bi spodbudilo zelo kakovostno 
odločanje in pregledno sporazumevanje 
med vlagatelji in vodstvom družbe.

prilagodi ali oblikuje pravila, ki 
zagotavljajo jasno razkritje pomembnih in 
bistvenih informacij ter pravočasno 
obveščanje o njih, kar bi spodbudilo zelo 
kakovostno odločanje in pregledno 
sporazumevanje med vlagatelji in 
vodstvom družbe ter med vlagatelji in 
drugimi nasprotnimi strankami.

Or. en

Predlog spremembe 55
Kurt Joachim Lauk

Predlog resolucije
Priloga – O skladih za zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe in zasebnih kapitalskih 
skladih – pododstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

Nova zakonodaja mora od delničarjev 
zahtevati, da obvestijo izdajatelje o deležu 
svojih glasovalnih pravic v primeru 
pridobitve ali odsvojitve delnic, kadar ta 
delež doseže, preseže ali pade pod določeni 
prag, ki se namesto pri 5 % začne pri 3 %, 
kot določa direktiva 2004/109/ES; poleg 
tega mora nova zakonodaja od skladov za 
zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe in 
zasebnih kapitalskih skladov zahtevati, da 
razkrijejo in razložijo svojo naložbeno 
politiko in tveganja, povezana z naložbami, 
v nasprotju z družbami, od katerih 
pridobijo delnice ali jih imajo v lasti, 
malimi in institucionalnimi vlagatelji, 
borznimi posredniki ter nadzorniki, ki jim 
tega ni treba storiti;

Nova zakonodaja mora od delničarjev 
zahtevati, da obvestijo izdajatelje o deležu 
svojih glasovalnih pravic v primeru 
pridobitve ali odsvojitve delnic, kadar ta 
delež doseže, preseže ali pade pod določeni 
prag, ki se namesto pri 5 % začne pri 3 %, 
kot določa direktiva 2004/109/ES; poleg 
tega mora nova zakonodaja od skladov za 
zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe in 
zasebnih kapitalskih skladov, če se lahko 
zadevne kategorije vlagateljev razlikujejo 
od drugih, zahtevati, da razkrijejo in 
razložijo svojo splošno naložbeno politiko 
in tveganja, povezana z naložbami, v 
nasprotju z družbami, od katerih pridobijo 
delnice ali jih imajo v lasti, malimi in 
institucionalnimi vlagatelji, borznimi 
posredniki ter nadzorniki, ki jim tega ni 
treba storiti;

Or. en
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Predlog spremembe 56
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Predlog resolucije
Priloga – O skladih za zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe in zasebnih kapitalskih 
skladih – pododstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ob upoštevanju zgoraj navedenih 
zakonodajnih predlogov mora Komisija 
zlasti:

Ob upoštevanju zgoraj navedenih 
zakonodajnih predlogov mora Komisija 
zlasti:

– preučiti možnost uporabe pogodbenih 
določil pri nadomestnih naložbah, ki 
zagotavljajo nedvoumno obvladovanje 
tveganja, ukrepe, ki se izvedejo v primeru 
preseganja pragov, ustrezno razkritje, jasna
določitev obdobij, v katerih se ne smejo 
prodajati delnice, ter izjemne pogoje za 
preklic ali prekinitev pogodbe;

– preučiti možnost uporabe pogodbenih 
določil pri nadomestnih naložbah, ki 
zagotavljajo nedvoumno obvladovanje 
tveganja, ukrepe, ki se izvedejo v primeru 
preseganja pragov, ustrezno razkritje, jasno
določitev obdobij, v katerih se ne smejo 
prodajati delnice, ter izjemne pogoje za 
preklic ali prekinitev pogodbe;

– raziskati vprašanje v zvezi s pranjem 
denarja v okviru skladov za zagotavljanje 
vlaganj v tvegane naložbe in zasebnih 
kapitalskih skladov.

– raziskati vprašanje v zvezi s pranjem 
denarja v okviru skladov za zagotavljanje 
vlaganj v tvegane naložbe in zasebnih 
kapitalskih skladov;

– uskladiti pravila in priporočila za 
registracijo in identifikacijo delničarjev 
nad določenim deležem ter za razkritje 
njihovih strategij in namer;
– predlagati pravila in priporočila za 
preprečevanje zlorabe posojanja 
vrednostnih papirjev z namenom 
uveljavljanja glasovalnih pravic v zvezi z 
izposojenimi delnicami na srečanjih 
delničarjev;
– predlagati pravila in priporočila, s 
katerimi bi se posredniki zavezali k 
omogočanju dejavnega sodelovanja 
prvotnih delničarjev pri glasovanju na 
splošnih srečanjih delničarjev in ki bi
zagotovila, da imetniki glasovalnih pravic 
spoštujejo njihova navodila za glasovanje
ter da se razkrije politika glasovanja 
opredeljenih delničarjev;
– skupaj z industrijo oblikovati kodeks 
najboljših praks v zvezi s tem, kako 
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ponovno uravnotežiti sedanjo strukturo 
upravljanja družb, da se okrepi 
dolgoročna usmeritev ter preprečijo 
finančne in druge spodbude za 
kratkoročna čezmerna tveganja in 
neodgovorno vedenje.

Or. en

Predlog spremembe 57
Wolf Klinz

Predlog resolucije
Priloga – Podrobnosti o skladih za zagotavljanje vlaganj v tvegane naložbe

Predlog resolucije Predlog spremembe

Evropski parlament poziva Komisijo, naj 
oblikuje pravila za večjo preglednost 
politik v zvezi z glasovanjem v skladih za 
zagotavljanje vlaganj v tvegane naložbe, 
pri čemer morajo biti upravljavci takšnih 
skladov naslovniki pravil Skupnosti; 
takšna pravila lahko vključujejo tudi 
sistem identifikacije delničarjev po vsej 
EU.

Evropski parlament poziva sektor skladov 
za zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe, 
naj oblikuje pravila samoupravljanja za 
večjo preglednost politik v zvezi z 
glasovanjem v skladih za zagotavljanje 
vlaganj v tvegane naložbe ter preuči 
možnost obvladovanja neželenih posledic 
posojanja vrednostnih papirjev in 
neposrednih pridobitev glasovalnih pravic 
z dogovori o opcijah; če predlogi že 
obstajajo, jih je treba ustrezno izvajati.

Ob upoštevanju zgoraj navedenega(-ih) 
zakonodajnega(-ih) predloga(-ov) mora 
Komisija zlasti:
– raziskati možnost obvladovanja 
neželenih posledic posojanja vrednostnih 
papirjev;
– preučiti, ali veljajo zahteve za poročanje 
tudi za sporazume o sodelovanju med več 
delničarji in neposredne pridobitve 
glasovalnih pravic z dogovori o opcijah;

Or. en
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Predlog spremembe 58
Sharon Bowles

Predlog resolucije
Priloga – Podrobnosti o skladih za zagotavljanje vlaganj v tvegane naložbe

Predlog resolucije Predlog spremembe

Evropski parlament poziva Komisijo, naj 
oblikuje pravila za večjo preglednost 
politik v zvezi z glasovanjem v skladih za 
zagotavljanje vlaganj v tvegane naložbe, 
pri čemer morajo biti upravljavci takšnih 
skladov naslovniki pravil Skupnosti; 
takšna pravila lahko vključujejo tudi 
sistem identifikacije delničarjev po vsej 
EU.

Evropski parlament poziva Komisijo, naj:

Ob upoštevanju zgoraj navedenega(-ih) 
zakonodajnega(-ih) predloga(-ov) mora 
Komisija zlasti:
– raziskati možnost obvladovanja 
neželenih posledic posojanja vrednostnih 
papirjev;

– razišče možnost obvladovanja neželenih 
posledic posojanja vrednostnih papirjev;

– preučiti, ali veljajo zahteve za poročanje 
tudi za sporazume o sodelovanju med več 
delničarji in neposredne pridobitve 
glasovalnih pravic z dogovori o opcijah;

– preuči, ali veljajo zahteve za poročanje 
tudi za neposredne pridobitve glasovalnih 
pravic z dogovori o opcijah;

Or. en

Predlog spremembe 59Kurt Joachim Lauk

Predlog resolucije
Priloga – Podrobnosti o skladih za zagotavljanje vlaganj v tvegane naložbe –
pododstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

Evropski parlament poziva Komisijo, naj 
oblikuje pravila za večjo preglednost 
politik v zvezi z glasovanjem v skladih za 
zagotavljanje vlaganj v tvegane naložbe, 
pri čemer morajo biti upravljavci takšnih 
skladov naslovniki pravil Skupnosti; takšna 
pravila lahko vključujejo tudi sistem 

Evropski parlament poziva Komisijo, naj 
oblikuje pravila za večjo preglednost 
politik v zvezi z glasovanjem v skladih za 
zagotavljanje vlaganj v tvegane naložbe, 
pri čemer morajo biti upravljavci takšnih 
skladov naslovniki pravil Skupnosti; takšna 
pravila lahko vključujejo tudi sistem 
identifikacije delničarjev po vsej EU za 
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identifikacije delničarjev po vsej EU. imenske delnice.
Or. en

Predlog spremembe 60
Kurt Joachim Lauk

Predlog resolucije
Priloga – Podrobnosti o skladih za zagotavljanje vlaganj v tvegane naložbe –
pododstavek 2 – alinea 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

– raziskati možnost obvladovanja 
neželenih posledic posojanja vrednostnih 
papirjev;

– raziskati tržne prakse posojanja 
vrednostnih papirjev in glasovanja za 
izposojene delnice, pri čemer se 
upoštevajo načela boljše pravne ureditve 
in pozitivni učinki posojanja vrednostnih 
papirjev, ki med drugim omogoča 
preprečevanje zamud pri poravnavi 
vrednostnih papirjev in s tem veča 
učinkovitost zadevnih trgov;

Or. en

Predlog spremembe 61Ieke van den Burg

Predlog resolucije
Priloga – Podrobnosti o zasebnih kapitalskih skladih

Predlog resolucije Predlog spremembe

Evropski parlament poziva Komisijo, naj 
oblikuje pravila, ki zasebnim kapitalskim 
skladom prepovedujejo „plenjenje“ družb 
(tako imenovana odprodaja sredstev), ker 
tako zlorabljajo svojo finančno moč na 
način, ki škodi le pridobljeni družbi ter 
nima nobenega pozitivnega učinka na 
prihodnost družbe in položaj njenih 
zaposlenih, upnikov in poslovnih 
partnerjev;

Evropski parlament poziva Komisijo, naj 
oblikuje pravila, ki zasebnim kapitalskim 
skladom prepovedujejo „plenjenje“ družb 
(tako imenovana odprodaja sredstev), ker 
tako zlorabljajo svojo finančno moč na 
način, ki škodi le pridobljeni družbi ter 
nima nobenega pozitivnega učinka na 
prihodnost družbe in položaj njenih 
zaposlenih, upnikov in poslovnih 
partnerjev.
V ta namen mora Komisija uvesti omejitve 
glede odvzema prostih finančnih sredstev 
prevzeti družbi; odpraviti je treba 
predvsem prakso financiranja dividend iz 
dodatnega dolga na premoženje družbe; 
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sprejeti je treba skupen sklop pravil za 
zagotovitev ohranjanja kapitala družb.
Z enakim namenom mora Komisija 
oblikovati določbe, ki predvidevajo 
popolno preglednost sistemov nadomestil 
upravljavcev, vključno z možnostjo 
ugodnega nakupa delnic, tako da 
generalna skupščina uradno odobri 
delničarje družbe.

Or. en

Predlog spremembe 62
Wolf Klinz

Predlog resolucije
Priloga – Podrobnosti o zasebnih kapitalskih skladih

Predlog resolucije Predlog spremembe

Evropski parlament poziva Komisijo, naj 
oblikuje pravila, ki zasebnim kapitalskim 
skladom prepovedujejo „plenjenje“ družb 
(tako imenovana odprodaja sredstev), ker 
tako zlorabljajo svojo finančno moč na 
način, ki škodi le pridobljeni družbi ter 
nima nobenega pozitivnega učinka na 
prihodnost družbe in položaj njenih 
zaposlenih, upnikov in poslovnih 
partnerjev;

Evropski parlament poziva sektor zasebnih 
kapitalskih skladov, naj oblikuje pravila 
samoupravljanja, ki zasebnim kapitalskim 
skladom prepovedujejo „plenjenje“ družb 
(tako imenovana odprodaja sredstev), ker 
tako zlorabljajo svojo finančno moč na 
način, ki škodi le pridobljeni družbi ter 
nima nobenega pozitivnega učinka na 
prihodnost družbe in položaj njenih 
zaposlenih, upnikov in poslovnih 
partnerjev. Če predlogi že obstajajo, jih je 
treba ustrezno izvajati.

Ob upoštevanju zgoraj navedenega(-ih) 
zakonodajnega(-ih) predloga(-ih) mora 
Komisija preučiti načine za obravnavanje 
vprašanj, povezanih z razmerami, v 
katerih posodijo banke velik znesek 
denarja zasebnim kapitalskim skladom in 
nato odklonijo vsako odgovornost v zvezi z 
namenom porabe tega denarja, ali 
izvorom denarja, porabljenega za 
odplačilo posojila.

Or. en

Predlog spremembe 63Sharon Bowles
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Predlog resolucije
Priloga – Podrobnosti o zasebnih kapitalskih skladih

Predlog resolucije Predlog spremembe

Evropski parlament poziva Komisijo, naj 
oblikuje pravila, ki zasebnim kapitalskim 
skladom prepovedujejo „plenjenje“ družb 
(tako imenovana odprodaja sredstev), ker 
tako zlorabljajo svojo finančno moč na 
način, ki škodi le pridobljeni družbi ter 
nima nobenega pozitivnega učinka na 
prihodnost družbe in položaj njenih 
zaposlenih, upnikov in poslovnih 
partnerjev;

Evropski parlament poziva Komisijo, naj 
preuči, ali so države članice sprejele 
ukrepe za boj proti odprodaji sredstev, 
vključno z ustreznimi obveznostmi 
direktorjev, da se ugotovi, ali obstaja 
kakršen koli dokaz, da bi bil ukrep 
Skupnosti učinkovitejši.

Ob upoštevanju zgoraj navedenega(-ih) 
zakonodajnega(-ih) predloga(-ih) mora 
Komisija preučiti načine za obravnavanje 
vprašanj, povezanih z razmerami, v 
katerih posodijo banke velik znesek 
denarja zasebnim kapitalskim skladom in 
nato odklonijo vsako odgovornost v zvezi z 
namenom porabe tega denarja, ali 
izvorom denarja, porabljenega za 
odplačilo posojila.

Or. en
Predlog spremembe 64Kurt Joachim Lauk

Predlog resolucije
Priloga – Podrobnosti o zasebnih kapitalskih skladih – pododstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

Evropski parlament poziva Komisijo, naj 
oblikuje pravila, ki zasebnim kapitalskim 
skladom prepovedujejo „plenjenje“ družb
(tako imenovana odprodaja sredstev), ker 
tako zlorabljajo svojo finančno moč na 
način, ki škodi le pridobljeni družbi ter 
nima nobenega pozitivnega učinka na 
prihodnost družbe in položaj njenih 
zaposlenih, upnikov in poslovnih 
partnerjev;

Evropski parlament poziva Komisijo, naj 
pregleda, oceni in po potrebi izboljša 
veljavno zakonodajo Skupnosti ob 
upoštevanju nacionalnih zakonodaj, da se 
prepreči „plenjenje“ družb, ki bi lahko 
dolgoročno škodilo pridobljeni družbi ter 
nima nobenega pozitivnega učinka na 
njeno prihodnost in interese njenih 
zaposlenih, upnikov in poslovnih 
partnerjev.

Or. de
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Predlog spremembe 65
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Predlog resolucije
Priloga – Podrobnosti o zasebnih kapitalskih skladih – pododstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ob upoštevanju zgoraj navedenega(-ih) 
zakonodajnega(-ih) predloga(-ih) mora 
Komisija preučiti načine za obravnavanje 
vprašanj, povezanih z razmerami, v katerih 
posodijo banke velik znesek denarja 
zasebnim kapitalskim skladom in nato 
odklonijo vsako odgovornost v zvezi z 
namenom porabe tega denarja, ali izvorom 
denarja, porabljenega za odplačilo posojila.

Ob upoštevanju zgoraj navedenega(-ih) 
zakonodajnega(-ih) predloga(-ov) mora 
Komisija preučiti načine za obravnavanje 
vprašanj, povezanih z razmerami, v katerih 
posodijo banke velik znesek denarja 
zasebnim kapitalskim skladom in nato 
odklonijo vsako odgovornost v zvezi z 
namenom porabe tega denarja, ali izvorom 
denarja, porabljenega za odplačilo posojila;
Komisija mora prav tako preučiti načine 
za določitev zgornje meje skupnega 
finančnega vzvoda v zvezi s posameznim
odkupom, da se omogoči sposobnost 
preživetja družbe.

Or. en

Predlog spremembe 66
Kurt Joachim Lauk

Predlog resolucije
Priloga – Podrobnosti o zasebnih kapitalskih skladih – pododstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ob upoštevanju zgoraj navedenega(-ih) 
zakonodajnega(-ih) predloga(-ih) mora 
Komisija preučiti načine za obravnavanje 
vprašanj, povezanih z razmerami, v 
katerih posodijo banke velik znesek 
denarja zasebnim kapitalskim skladom in 
nato odklonijo vsako odgovornost v zvezi z 
namenom porabe tega denarja, ali izvorom
denarja, porabljenega za odplačilo posojila.

Ob upoštevanju zgoraj navedenega(-ih) 
zakonodajnega(-ih) predloga(-ov) mora 
Komisija preučiti vlogo bank kot 
posojilodajalcev zasebnim kapitalskim 
skladom ob upoštevanju, da bosta namen
porabe tega denarja in izvor denarja, 
porabljenega za odplačilo posojila, ostala 
odgovornost dolžnika.

Or. en
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Predlog spremembe 67
Ieke van den Burg

Predlog resolucije
Priloga – Podrobnosti o zasebnih kapitalskih skladih – pododstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Evropski parlament poziva Komisijo, naj 
pregleda direktivo št. 77/187 EGS o 
prenosu podjetij, da se njena uporaba 
razširi na prenos delnic, kot velja v 
primeru odkupov z zadolžitvijo; to bi 
zadevalo predvsem določbe v zvezi s 
pravicami zaposlenih glede razkritja, 
posvetovanja in varstva.

Or. en
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