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Ändringsförslag 1
Sajjad Karim

Förslag till resolution
Beaktandemening 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av rådets andra direktiv 
77/91/EEG av den 13 december 1976 om 
samordning av de skyddsåtgärder som 
krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 
andra stycket i fördraget avsedda bolagen 
i bolagsmännens och tredje mans 
intressen när det gäller att bilda ett 
aktiebolag samt att bevara och ändra 
dettas kapital, i syfte att göra 
skyddsåtgärderna likvärdiga1.

Or. en

Ändringsförslag 2
Sajjad Karim

Förslag till resolution
Beaktandemening 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2000/31/EG av den 
8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt 
elektronisk handel, på den inre 
marknaden2 (”Direktiv om elektronisk 
handel”) 

Or. en

                                               
1 EGT L 26, 31.1.1977, s. 1.
2 EGT L 178, 17.7.2000, s.1.
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Ändringsförslag 3
Sajjad Karim

Förslag till resolution
Beaktandemening 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av rådets direktiv 
2003/48/EG av den 3 juni 2003 om 
beskattning av inkomster från sparande i 
form av räntebetalningar1

Or. en

Ändringsförslag 4
Sajjad Karim

Förslag till resolution
Beaktandemening 13a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/1/EG av den 9 mars 2005 om 
ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 
85/611/EEG, 91/675/EEG, 92/49/EEG 
och 93/6/EEG samt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 94/19/EG, 98/78/EG, 
2000/12/EG, 2001/34/EG, 2002/83/EG 
och 2002/87/EG i syfte att skapa en ny 
organisationsstruktur för kommittéer på 
området finansiella tjänster2

Or. en

                                               
1 EUT L 157, 26.6.2003, s. 38.
2 EUT L 79, 24.3.2005, s. 9.



AM\720518SV.doc 5/43 PE405.821v01-00

SV

Ändringsförslag 5
Sajjad Karim

Förslag till resolution
Beaktandemening 16a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
direktiv 2006/73/EG av den 
10 augusti 2006 om genomförandet av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/39/EG vad gäller organisatoriska 
krav och villkor för verksamheten i 
värdepappersföretag, och definitioner för 
tillämpning av det direktivet1
(genomförandedirektiv för MiFID).

Or. en

Ändringsförslag 6
Sajjad Karim

Förslag till resolution
Beaktandemening 16b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
direktiv 2007/16/EG2 av den 19 mars 2007 
om genomförande av rådets direktiv 
85/611/EEG om samordning av lagar och 
andra författningar som avser företag för 
kollektiva investeringar i överlåtbara 
värdepapper (fondföretag), när det gäller 
förtydligandet av vissa definitioner, 

Or. en

                                               
1 EUT L 241, 2.9.2006, s. 26.
2 EUT L 79, 20.3.2007, s. 11.
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Ändringsförslag 7
Sajjad Karim

Förslag till resolution
Beaktandemening 18a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande studien om hedgefonder: 
transparens och intressekonflikter, som 
utskottet för ekonomi och valutafrågor 
beställt1,

Or. en

Ändringsförslag 8
Sajjad Karim

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Alternativa investeringsinstrument 
såsom hedgefonder och private equity-
fonder kan erbjuda förmögenhetsförvaltare 
nya diversifieringsvinster, öka marknadens 
likviditet, ge investerarna utsikter till hög 
utdelning och förbättra 
marknadseffektiviteten.

A. Alternativa investeringsinstrument 
såsom hedgefonder och private equity-
fonder kan erbjuda förmögenhetsförvaltare 
nya diversifieringsvinster, öka marknadens 
likviditet, ge investerarna utsikter till hög 
avkastning, bidra till 
prisbildningsprocessen, riskdiversifiering 
och finansiell integration samt förbättra 
marknadseffektiviteten.

Or. en

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

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Alternativa investeringsinstrument 
såsom hedgefonder och private equity-
fonder kan erbjuda förmögenhetsförvaltare 
nya diversifieringsvinster, öka marknadens 
likviditet, ge investerarna utsikter till hög 
utdelning och förbättra 
marknadseffektiviteten.

A. Alternativa investeringsinstrument 
såsom hedgefonder och private equity-
fonder kan erbjuda förmögenhetsförvaltare 
nya diversifieringsvinster, öka marknadens 
likviditet, ge investerarna utsikter till hög 
utdelning och förbättra 
marknadseffektiviteten. Det är också känt 
att de i hög grad drar fördel av 
informationsasymmetrier på de 
finansiella marknaderna och att 
hedgefondernas och private equitys 
sammantagna verksamhet kan skapa 
systemrisker och begränsningar för den 
reala ekonomin och den internationella 
finansiella stabiliteten.

Or. en

Ändringsförslag 10
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. EU-baserade hedgefonder och private 
equity-fonder behöver en miljö som tar 
hänsyn till deras innovativa strategier så att 
de kan förbli internationellt 
konkurrenskraftiga samtidigt som 
effekterna av en eventuell negativ 
marknadsdynamik mildras.

B. EU-baserade hedgefonder och private 
equity-fonder behöver en reglerad miljö 
som tar hänsyn till deras innovativa 
strategier så att de kan förbli internationellt 
konkurrenskraftiga samtidigt som 
effekterna av en eventuell negativ 
marknadsdynamik mildras.

Or. en
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Ändringsförslag 11
Sharon Bowles

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. EU-baserade hedgefonder och private 
equity-fonder behöver en miljö som tar 
hänsyn till deras innovativa strategier så att 
de kan förbli internationellt 
konkurrenskraftiga samtidigt som 
effekterna av en eventuell negativ 
marknadsdynamik mildras.

B. EU-baserade hedgefonder och private 
equity-fonder behöver en miljö som tar 
hänsyn till deras innovativa strategier så att 
de kan förbli internationellt 
konkurrenskraftiga samtidigt som 
effekterna av en eventuell negativ 
marknadsdynamik mildras. Parlamentet är 
bekymrat över att specifik lagstiftning 
skulle vara oflexibel och kväva 
innovation.

Or. en

Ändringsförslag 12
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Förslag till resolution
Skäl Ba (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ba. Hedgefonder och private equity-
fonder vars förvaltningsbolag har sitt säte 
i EU måste uppfylla befintlig och framtida 
gemenskapslagstiftning. Även företag som 
är baserade utanför EU måste uppfylla 
denna lagstiftning för viss verksamhet. 

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

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. I vissa medlemsstater lyder hedgefonder 
och private equity-fonder under nationella 
bestämmelser. Dessa olika nationella 
bestämmelser skapar risk för fragmenterad 
reglering på den inre marknaden, något 
som skulle kunna begränsa den 
gränsöverskridande utvecklingen av denna 
verksamhet i Europa.

C. I vissa medlemsstater lyder hedgefonder 
och private equity-fonder under nationella 
bestämmelser. Dessa olika nationella 
bestämmelser skapar risk för fragmenterad 
reglering och arbitrage på den inre 
marknaden, något som skulle kunna 
begränsa den gränsöverskridande 
utvecklingen av denna verksamhet i 
Europa. Framför allt skulle det också 
kunna ske en ”tävling mot botten” som 
leder till en försvagning av de reglerings-
och tillsynsordning som krävs för att 
förhindra företag, anställda och den reala 
ekonomin från att påverkas negativt.

Or. en

Ändringsförslag 14
Sharon Bowles

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. I vissa medlemsstater lyder hedgefonder 
och private equity-fonder under nationella 
bestämmelser. Dessa olika nationella 
bestämmelser skapar risk för fragmenterad 
reglering på den inre marknaden, något 
som skulle kunna begränsa den 
gränsöverskridande utvecklingen av denna 
verksamhet i Europa.

C. I vissa medlemsstater lyder hedgefonder 
och private equity-fonder under nationella 
bestämmelser och olikartat genomförande 
av befintliga EU-direktiv. Dessa olika 
nationella bestämmelser skapar risk för 
fragmenterad reglering på den inre 
marknaden, något som skulle kunna 
begränsa den gränsöverskridande 
utvecklingen av denna verksamhet i 
Europa.

Or. en
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Ändringsförslag 15
Sharon Bowles

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Direktiv tycks vara det lämpligaste 
rättsliga instrumentet för att ta itu med de 
olika problemen kring hedgefonder och 
private equity-fonder.

D. Direktiv har redan använts som de 
rättsliga instrumenten för att ta itu med
frågor avseende transparens, rapportering 
och marknadsmanipulation och bör ses 
över gemensamt för hedgefonder och 
private equity-fonder.

Or. en

Ändringsförslag 16
Wolf Klinz

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Direktiv tycks vara det lämpligaste 
rättsliga instrumentet för att ta itu med de 
olika problemen kring hedgefonder och
private equity-fonder.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 17
Kurt Joachim Lauk

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Direktiv tycks vara det lämpligaste 
rättsliga instrumentet för att ta itu med de 
olika problemen kring hedgefonder och 

D. En analys och utvärdering av den 
lagstiftning om hedgefonder och private 
equity-fonder som redan finns i 
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private equity-fonder. medlemsstaterna bör föregå ett möjligt 
direktiv om transparensen för 
hedgefonder och private equity-fonder
inom ramen för en bättre lagstiftning, och 
bör också utgöra utgångspunkten för en 
harmonisering.

Or. de

Ändringsförslag 18
Wolf Klinz

Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Da. Hedgefond- och private equity-
branschen skulle kunna lägga fram 
konkreta förslag i transparensfrågor och 
där dessa initiativ redan existerar bör de 
också genomföras. Endast då detta inte är 
möjligt bör lagstiftningsåtgärder anses 
vara det lämpliga instrumentet. 

Or. en

Ändringsförslag 19
Kurt Joachim Lauk

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. En av de viktigaste frågorna är behovet 
av transparens. Transparensbehovet 
rymmer flera aspekter, som 
hedgefondernas transparens gentemot de 
företag vars aktier de förvärvar eller äger, 
liksom gentemot mäklare, internationella 
investerare såsom pensionsfonder eller 
banker, privata investerare, affärspartner 
och reglerande organ och myndigheter. 

E. En av de viktigaste frågorna är behovet 
av transparens. Transparensbehovet 
rymmer flera aspekter, som 
hedgefondernas transparens gentemot sin
huvudmäklare, internationella investerare 
såsom pensionsfonder eller banker, privata 
investerare och affärspartner.  Det saknas 
dock grund för de klagomål som vissa 
parter framför om att det råder en brist på
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En av de största bristerna när det gäller
transparens är förhållandet mellan en 
hedgefond och de företag vilkas aktier den 
förvärvar eller äger.

transparens i förhållandet mellan en 
hedgefond och de företag vilkas aktier den 
förvärvar eller äger.

Or. en

Ändringsförslag 20
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. En av de viktigaste frågorna är behovet 
av transparens. Transparensbehovet 
rymmer flera aspekter, som 
hedgefondernas transparens gentemot de 
företag vars aktier de förvärvar eller äger, 
liksom gentemot mäklare, internationella 
investerare såsom pensionsfonder eller 
banker, privata investerare, affärspartner 
och reglerande organ och myndigheter. En 
av de största bristerna när det gäller 
transparens är förhållandet mellan en 
hedgefond och de företag vilkas aktier den 
förvärvar eller äger.

E. Dagens finanskris har tydliggjort en 
brist på transparens, och behovet av att 
öka denna på olika nivåer är allmänt 
erkänt. Transparensbehovet rymmer flera 
aspekter, som hedgefondernas och private 
equity-fondernas transparens gentemot de 
företag vars aktier de förvärvar eller äger, 
liksom gentemot mäklare, internationella 
investerare såsom pensionsfonder eller 
banker, privata investerare, affärspartner 
och reglerande organ och myndigheter. En 
av de största bristerna när det gäller 
transparens är förhållandet mellan en 
hedgefond eller en private equity-fond och 
de företag vilkas aktier den förvärvar eller 
äger.

Or. en

Ändringsförslag 21
Sharon Bowles

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. En av de viktigaste frågorna är behovet
av transparens. Transparensbehovet 

E. En av de viktigaste frågorna är analysen 
av transparens och var denna kan höjas.  
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rymmer flera aspekter, som 
hedgefondernas transparens gentemot de 
företag vars aktier de förvärvar eller äger, 
liksom gentemot mäklare, internationella
investerare såsom pensionsfonder eller 
banker, privata investerare, affärspartner 
och reglerande organ och myndigheter. En 
av de största bristerna när det gäller 
transparens är förhållandet mellan en 
hedgefond och de företag vilkas aktier den 
förvärvar eller äger.

Transparensbehovet rymmer flera aspekter, 
som hedgefondernas transparens gentemot   
mäklare, institutionella investerare såsom 
pensionsfonder eller banker, affärspartner 
och reglerande organ och myndigheter.  Ett 
klagomål som framförts av vissa parter 
avser en brist på transparens mellan en 
hedgefond och de företag vilkas aktier den 
förvärvar eller äger.

Or. en

Ändringsförslag 22
Piia-Noora Kauppi

Förslag till resolution
Skäl E a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ea. Ett osystematiskt genomförande av 
transparensdirektivet har lett till en 
inkonsekvent transparensnivå inom EU 
och till för höga kostnader för investerare. 

Or. en

Ändringsförslag 23
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Förslag till resolution
Skäl Ea (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ea. Transparens är ett nödvändigt villkor 
för investerares förtroende och förståelse 
för komplexa finansiella produkter och  
främjar därmed ett optimalt funktionssätt 
för de finansiella marknaderna och 
stabiliteten på dessa.
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Or. en

Ändringsförslag 24
Sharon Bowles

Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Den främsta orsaken till den 
nuvarande subprimelånekrisen är inte 
den bristande regleringen av investerare 
utan kreditvärderingsinstitutens 
misslyckanden. Kreditvärderingsinstituten 
bör därför i princip lyda under samma 
regler som revisorer.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 25
Sharon Bowles

Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Den främsta orsaken till den nuvarande 
subprimelånekrisen är inte den bristande 
regleringen av investerare utan 
kreditvärderingsinstitutens 
misslyckanden. Kreditvärderingsinstituten 
bör därför i princip lyda under samma 
regler som revisorer.

F. Den främsta orsaken till den nuvarande 
subprimelånekrisen är inte den bristande 
regleringen av investerare och inte heller 
kan den tillskrivas någon enskild sektor. 
Bland de många felen kan noteras att 
värdepapperiserings- och 
kreditvärderingsförfaranden för 
komplexa strukturerade produkter ledde 
till överprissättning på dessa produkter i 
förhållande till de underliggande 
tillgångarna.

Or. en
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Ändringsförslag 26
Wolf Klinz

Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Den främsta orsaken till den 
nuvarande subprimelånekrisen är inte 
den bristande regleringen av investerare 
utan kreditvärderingsinstitutens 
misslyckanden. Kreditvärderingsinstituten 
bör därför i princip lyda under samma 
regler som revisorer.

F. Orsakerna till dagens oro på de 
finansiella marknaderna är många, bland 
annat

– vårdslös lånepraxis på den amerikanska 
bostadsmarknaden,
– snabba innovationer av komplexa 
strukturerade produkter,
– modellen ”skapa-och-distribuera" och 
den långa förmedlingskedjan,
– investerarnas omättliga hunger efter allt 
högre avkastning och ett kortsynt 
incitamentsystem för ersättningar, och
– intressekonflikter hos 
kreditvärderingsinstitut och 
vanföreställningar om kreditvärderingar,

Or. en

Ändringsförslag 27
Sajjad Karim

Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Den främsta orsaken till den 
nuvarande subprimelånekrisen är inte
den bristande regleringen av investerare 
utan kreditvärderingsinstitutens 
misslyckanden. Kreditvärderingsinstituten 
bör därför i princip lyda under samma 

F. Kommissionen, medlemsstaterna, 
Europeiska centralbanken, forumet för 
finansiell stabilitet, börstillsynsorganens 
internationella organisation IOSCO och 
andra säger samstämmigt att det kommer 
att ta tid att förstå de fulla orsakerna till 
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regler som revisorer. och effekterna av subprime-krisen. 
Varken hedgefonder eller private equity 
anses dock vara orsakerna till dagens 
finansoro.

Or. en

Ändringsförslag 28
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Den främsta orsaken till den nuvarande 
subprimelånekrisen är inte den bristande 
regleringen av investerare utan
kreditvärderingsinstitutens misslyckanden. 
Kreditvärderingsinstituten bör därför i 
princip lyda under samma regler som 
revisorer.

F. Den främsta orsaken till den nuvarande 
subprimelånekrisen beror på flera faktorer 
såsom bristen på reglering av 
amerikanska investmentbanker, 
överdrifterna i ”skapa- och-distribuera”-
modellen och 
värdepapperisingsprocessen, 
åsidosättande av vederbörliga 
granskningsförfaranden, oriktiga 
värderingar av risker samt 
kreditvärderingsinstitutens misslyckanden.  
Kreditvärderingsinstituten bör därför i 
princip lyda under samma regler som 
revisorer.

Or. en

Ändringsförslag 29
Kurt Joachim Lauk

Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Den främsta orsaken till den 
nuvarande subprimelånekrisen är inte 
den bristande regleringen av investerare 
utan kreditvärderingsinstitutens 

utgår
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misslyckanden. Kreditvärderingsinstituten 
bör därför i princip lyda under samma 
regler som revisorer.

Or. en

Ändringsförslag 30
Sharon Bowles

Förslag till resolution
Skäl G

Förslag till resolution Ändringsförslag

G. Gemenskapslagstiftningen föreskriver 
mekanismer som kommittéförfaranden och 
Lamfalussyförfaranden, som med hjälp av 
genomförandebestämmelser medger 
flexibla reaktioner i samband med det 
föränderliga affärsklimatet. Detta kommer 
att förbättras genom instrumentet för 
delegerade akter i det nya fördraget.

G. Gemenskapslagstiftningen föreskriver 
mekanismer som kommittéförfaranden och 
Lamfalussyförfaranden, som med hjälp av 
genomförandebestämmelser medger 
flexibla reaktioner i samband med det 
föränderliga affärsklimatet. Detta kommer 
att förbättras genom instrumentet för 
delegerade akter i det nya fördraget. Det 
vore dock fel att bortse från den skada 
och rättsliga osäkerhet som skulle kunna 
orsakas av förhastad och oprövad 
lagstiftning bara för att framtida 
ändringar kan vara enklare.

Or. en

Ändringsförslag 31
Sharon Bowles

Förslag till resolution
Skäl H

Förslag till resolution Ändringsförslag

H. Ett flertal olika företagsinitiativ har 
infört egna bästa metoder, vilka skulle 
kunna tjäna som förebilder för 
gemenskapslagstiftningen. Förutom att 
uppfylla EU:s lagstiftning bör företag och 
företagarorganisationer uppmuntras att 

H. Organisationer såsom den 
internationella sammanslutningen av 
börsinspektioner IOSCO, IMF, OECD 
och olika branschorgan, inbegripet de för 
hedgefonder och private equity, har redan 
fastslagit principer och koder för bästa 
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införa egna bästa metoder. praxis som behöver testas och övervakas. 
Förutom att uppfylla EU:s lagstiftning bör 
företag och företagarorganisationer 
uppmuntras att ansluta sig till dessa koder 
på grundval av principen ”följa eller 
förklara”. Närmare uppgifter om sådan 
efterlevnad och sådana förklaringar bör 
vara allmänt tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 32
Sajjad Karim

Förslag till resolution
Skäl H

Förslag till resolution Ändringsförslag

H. Ett flertal olika företagsinitiativ har 
infört egna bästa metoder, vilka skulle 
kunna tjäna som förebilder för 
gemenskapslagstiftningen. Förutom att 
uppfylla EU:s lagstiftning bör företag och 
företagarorganisationer uppmuntras att 
införa egna bästa metoder.

H. Ett flertal olika företagsinitiativ har 
infört egna bästa metoder, vilka skulle 
kunna komplettera formell 
EU-lagstiftning på områden som man 
svårligen eller ogärna tar itu med på ett 
formaliserat sätt. Förutom att uppfylla 
EU:s lagstiftning bör företag och 
företagarorganisationer uppmuntras att 
införa egna bästa metoder.

Or. en

Ändringsförslag 33
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Förslag till resolution
Skäl H

Förslag till resolution Ändringsförslag

H. Ett flertal olika företagsinitiativ har 
infört egna bästa metoder, vilka skulle 
kunna tjäna som förebilder för 
gemenskapslagstiftningen. Förutom att 
uppfylla EU:s lagstiftning bör företag och 

H. Ett flertal olika företagsinitiativ har 
infört egna bästa metoder, vilka skulle 
kunna tjäna som förebilder för 
gemenskapslagstiftningen. Förutom att 
uppfylla EU:s lagstiftning bör företag och 
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företagarorganisationer uppmuntras att 
införa egna bästa metoder.

företagarorganisationer uppmuntras att 
införa egna bästa metoder. Dessa metoder 
skulle åtföljas av principen ”följa eller 
förklara” och bör vederbörligen 
utvärderas på ett transparent sätt. 

Or. en

Ändringsförslag 34
Kurt Joachim Lauk

Förslag till resolution
Skäl H

Förslag till resolution Ändringsförslag

H. Ett flertal olika företagsinitiativ har
infört egna bästa metoder, vilka skulle 
kunna tjäna som förebilder för 
gemenskapslagstiftningen. Förutom att 
uppfylla EU:s lagstiftning bör företag och 
företagarorganisationer uppmuntras att 
införa egna bästa metoder.

H. Hedgefonder och private equity-fonder
har infört egna bästa metoder som bör få 
en chans att visa sitt värde.

Or. en

Ändringsförslag 35
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Förslag till resolution
Skäl I

Förslag till resolution Ändringsförslag

I. Det verkar inte finnas något behov av
produktrelaterad lagstiftning.

I. Produktrelaterad lagstiftning förefaller 
inte vara den rätta typen av reglering för 
att hantera denna innovativa sektor. 

Or. en
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Ändringsförslag 36
Kurt Joachim Lauk

Förslag till resolution
Skäl I

Förslag till resolution Ändringsförslag

I. Det verkar inte finnas något behov av 
produktrelaterad lagstiftning.

I. Det verkar nog inte finnas något behov 
av produktrelaterad lagstiftning.

Or. de

Ändringsförslag 37
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Förslag till resolution
Skäl Ia (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ia. Värdepapperslån i syfte att rösta med 
lånade aktier är en dålig praxis och 
långsiktiga aktieägare är att föredra 
framför dem med kortsiktig inriktning. 

Or. en

Ändringsförslag 38
Sharon Bowles

Förslag till resolution
Skäl Ia (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ia. Med tanke på ambitionen om bättre 
lagstiftning bör lagstiftning endast 
användas om det finns belägg för 
marknadsmisslyckanden och bör inte 
innebära diskriminering mellan liknande 
investeringsverksamheter.

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

Förslag till resolution
Skäl Ib (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ib. Den nuvarande strukturen för 
bolagsstyrning omfattar obalanser när det 
gäller ägarskap, kontroll, transparens, 
tillsyn, ansvarsskyldighet och 
information. Nivån på transparensen i 
den operativa förvaltningen kan påverkas 
negativt av hedgefonder och private 
equity.

Or. en

Ändringsförslag 40
Wolf Klinz

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att, på grundval av 
artiklarna 44, 47.2 eller 95 i 
EG-fördraget, beroende på ämnesområde, 
för parlamentet lägga fram ett eller flera 
lagstiftningsförslag om hedgefonders och 
private equity-fonders transparens.  Dessa 
förslag bör utformas mot bakgrund av 
interinstitutionella diskussioner och i 
enlighet med de detaljerade 
rekommendationer som bifogas.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 41
Sharon Bowles

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att, på grundval av 
artiklarna 44, 47.2 eller 95 i 
EG-fördraget, beroende på ämnesområde, 
för parlamentet lägga fram ett eller flera 
lagstiftningsförslag om hedgefonders och 
private equity-fonders transparens.  Dessa 
förslag bör utformas mot bakgrund av 
interinstitutionella diskussioner och i 
enlighet med de detaljerade 
rekommendationer som bifogas.

1. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att i sin översyn av direktiv 
2004/109/EG om harmonisering av 
insynskrav (transparenskrav) även ta med 
en utvärdering av hur direktivet fungerat 
när det gäller hedgefonder och private 
equity-investerare, och även jämförelser 
med hur direktivet tillämpats gentemot 
andra investerare.

Or. en

Ändringsförslag 42
Kurt Joachim Lauk

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att, på grundval av 
artiklarna 44, 47.2 eller 95 i 
EG-fördraget, beroende på ämnesområde, 
för parlamentet lägga fram ett eller flera 
lagstiftningsförslag om hedgefonders och 
private equity-fonders transparens.  Dessa
förslag bör utformas mot bakgrund av 
interinstitutionella diskussioner och i 
enlighet med de detaljerade 
rekommendationer som bifogas.

1. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att först säkerställa att 
medlemsstaternas befintliga lagstiftning 
efterlevs och sedan i förekommande fall 
lägga fram ett lagstiftningsförslag om 
harmonisering av befintlig lagstiftning 
om hedgefonder och private equity-fonders
investeringar.  Detta förslag bör utformas 
mot bakgrund av interinstitutionella 
diskussioner och i enlighet med de 
detaljerade rekommendationer som 
bifogas.

Or. de
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Ändringsförslag 43
Wolf Klinz

Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet uppmanar 
hedgefond- och private equity-branschen 
att ta upp transparensfrågor genom 
konkreta förslag, och när dessa redan 
finns, att också tillämpa dem och att 
löpande hålla parlamentet och 
kommissionen informerade om 
framstegen för dessa initiativ. Om 
branschen inte gör några verkliga 
framsteg inom en snar framsteg kan ett 
lagförslag om hedgefonders och private 
equitys transparens bli rätt sätt att ta itu 
med transparensproblematiken.

Or. en

Ändringsförslag 44
Piia-Noora Kauppi

Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet uppmärksammar 
behovet av att övervinna hinder mot 
gränsöverskridande distribution av 
alternativa investeringar genom att 
fastställa en europeisk private placement-
ordning för institutionella investerare.

Or. en
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Ändringsförslag 45
Sharon Bowles

Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Parlamentet föreslår att en gemensam 
EU-webbplats för uppförandekoder 
inrättas och att denna främjas 
internationellt. Parlamentet föreslår att 
webbplatsen ska innehålla ett register 
över vilka marknadsaktörer som följer 
uppförandekoderna, en redovisning av 
dessa och förklaringar från dem som inte 
följer uppförandekoderna om skälen till 
detta. Parlamentet konstaterar att man 
också kan lära sig något av skälen till 
varför någon inte följer 
uppförandekoderna.

Or. en

Ändringsförslag 46
Wolf Klinz

Förslag till resolution
Punkt 1b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att skapa en europeisk 
private placement-ordning för att 
övervinna hinder mot gränsöverskridande 
distribution av alternativa investeringar.

Or. en
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Ändringsförslag 47
Wolf Klinz

Förslag till resolution
Bilaga

Förslag till resolution Ändringsförslag

Bilaga till förslaget till resolution: utgår

Detaljerade rekommendationer om 
innehållet i de begärda förslagen
Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram förslag till 
ett eller flera direktiv om en gemensam 
standard för transparens och att ta itu 
med de problem i samband med 
hedgefonder och private equity-fonder 
som beskrivs nedan. Utgångspunkten bör 
vara att direktivet/direktiven vid behov ska 
ge medlemsstaterna tillräcklig flexibilitet 
att införliva EU-bestämmelserna i sin 
befintliga bolagsrätt.
Hedgefonder och private equity-fonder
Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram lämpliga 
förslag till lagstiftning genom en översyn 
av den befintliga gemenskapslagstiftning 
som berör olika typer av investerare och 
motparter, och att anpassa eller fastställa 
bestämmelser som föreskriver att relevant 
och viktig information förmedlas tydligt, 
öppet och i god tid för att underlätta 
välgrundade beslut och en öppen 
kommunikation mellan investerare och 
företagsledning. 
Den nya lagstiftningen bör kräva att 
aktieägare underrättar emittenter om sin 
andel rösträtter som resultat av förvärv 
eller avyttringar av aktier om denna andel 
uppnår, över- eller understiger de 
särskilda tröskelvärdena från och med 
3 procent, istället för de 5 procent som 
nämns i direktiv 2004/109/EG.  
Lagstiftningen bör också ålägga 
hedgefonder och private equity-fonder att 
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uppge och förklara sin investeringspolitik 
och därmed sammanhängande risker för 
de företag vars aktier de förvärvar eller 
äger, för privata och institutionella 
investerare, mäklare och 
tillsynsmyndigheter.
Dessa förslag bör bygga på en 
genomgång av befintlig EU-lagstiftning 
som genomförs i syfte att ta reda på i 
vilken utsträckning de befintliga 
bestämmelserna om transparens kan 
tillämpas på den speciella situationen för 
hedgefonder och private equity-fonder.
I samband med ovannämnda
lagstiftningsförslag bör kommissionen i 
synnerhet
– utforska möjligheten till 
avtalsbestämmelser för alternativa 
investeringar, som säkrar en otvetydig 
riskbegränsning, för åtgärder som ska 
vidtas om ett tröskelvärde överstigs, för 
adekvat information, för en klar 
beskrivning av inlåsningsperioder och för 
uttryckliga villkor som reglerar 
annullering och uppsägning av avtalet, 
– undersöka problemet med penningtvätt i 
samband med hedgefonder och private 
equity-fonder,
Specifikt om hedgefonder
Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att skapa bestämmelser 
som ökar transparensen i hedgefondernas 
röstningspolitik, och som riktar sig till 
dem som förvaltar dessa fonder.  Dessa 
bestämmelser skulle också kunna 
innefatta ett system för identifiering av 
aktieägare inom EU.
I samband med ovanstående 
lagstiftningsförslag bör kommissionen i 
synnerhet
– utreda möjligheten att mildra de 
oönskade effekterna vid utlåning av 
värdepapper,
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– undersöka om rapporteringskrav bör 
gälla även för samarbetsavtal mellan flera 
aktieägare och för indirekta förvärv av 
rösträtter med hjälp av optioner.
Särskilt om private equity-fonder
Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att införa bestämmelser 
som förbjuder private equity-fonder att 
”plundra” företag genom utförsäljning av 
företagets tillgångar (asset stripping) och 
därigenom missbruka sin finansiella makt 
på ett sätt som bara är till nackdel för det 
förvärvade företaget och som inte medför 
några positiva effekter för företagets 
framtid, dess kreditorer, anställda eller 
affärspartner.
I samband med ovannämnda 
lagstiftningsförslag bör kommissionen 
undersöka hur man kan angripa de 
problem som uppstår när banker lånar ut 
enorma summor pengar till private equity-
fonder för att därefter avsäga sig allt 
ansvar för vad pengarna används till eller 
för var pengarna som återbetalar lånet 
härrör från.

Or. en

Ändringsförslag 48
Sharon Bowles

Förslag till resolution
Bilaga

Förslag till resolution Ändringsförslag

Bilaga till förslaget till resolution: utgår

Detaljerade rekommendationer om 
innehållet i de begärda förslagen
Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram förslag till 
ett eller flera direktiv om en gemensam 
standard för transparens och att ta itu 
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med de problem i samband med 
hedgefonder och private equity-fonder 
som beskrivs nedan. Utgångspunkten bör 
vara att direktivet/direktiven vid behov ska 
ge medlemsstaterna tillräcklig flexibilitet 
att införliva EU-bestämmelserna i sin 
befintliga bolagsrätt.
Hedgefonder och private equity-fonder
Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram lämpliga 
förslag till lagstiftning genom en översyn 
av den befintliga gemenskapslagstiftning 
som berör olika typer av investerare och 
motparter, och att anpassa eller fastställa 
bestämmelser som föreskriver att relevant 
och viktig information förmedlas tydligt, 
öppet och i god tid för att underlätta 
välgrundade beslut och en öppen 
kommunikation mellan investerare och 
företagsledning.
Den nya lagstiftningen bör kräva att 
aktieägare underrättar emittenter om sin 
andel rösträtter som resultat av förvärv 
eller avyttringar av aktier om denna andel 
uppnår, över- eller understiger de 
särskilda tröskelvärdena från och med 
3 procent, istället för de 5 procent som 
nämns i direktiv 2004/109/EG.  
Lagstiftningen bör också ålägga 
hedgefonder och private equity-fonder att 
uppge och förklara sin investeringspolitik 
och därmed sammanhängande risker för 
de företag vars aktier de förvärvar eller 
äger, för privata och institutionella 
investerare, mäklare och 
tillsynsmyndigheter.
Dessa förslag bör bygga på en 
genomgång av befintlig EU-lagstiftning 
som genomförs i syfte att ta reda på i 
vilken utsträckning de befintliga 
bestämmelserna om transparens kan 
tillämpas på den speciella situationen för 
hedgefonder och private equity-fonder.
I samband med ovannämnda 
lagstiftningsförslag bör kommissionen i 
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synnerhet
– utforska möjligheten till 
avtalsbestämmelser för alternativa 
investeringar, som säkrar en otvetydig 
riskbegränsning, för åtgärder som ska 
vidtas om ett tröskelvärde överstigs, för 
adekvat information, för en klar 
beskrivning av inlåsningsperioder och för 
uttryckliga villkor som reglerar 
annullering och uppsägning av avtalet, 
– undersöka problemet med penningtvätt i 
samband med hedgefonder och private 
equity-fonder.
Specifikt om hedgefonder
Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att skapa bestämmelser 
som ökar transparensen i hedgefondernas 
röstningspolitik, och som riktar sig till 
dem som förvaltar dessa fonder.  Dessa 
bestämmelser skulle också kunna 
innefatta ett system för identifiering av 
aktieägare inom EU.
I samband med ovanstående 
lagstiftningsförslag bör kommissionen i 
synnerhet 
– utreda möjligheten att mildra de 
oönskade effekterna vid utlåning av 
värdepapper,
– undersöka om rapporteringskrav bör 
gälla även för samarbetsavtal mellan flera 
aktieägare och för indirekta förvärv av 
rösträtter med hjälp av optioner.
Särskilt om private equity-fonder
Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att införa bestämmelser 
som förbjuder private equity-fonder att 
”plundra” företag genom utförsäljning av 
företagets tillgångar (asset stripping) och 
därigenom missbruka sin finansiella makt 
på ett sätt som bara är till nackdel för det 
förvärvade företaget och som inte medför 
några positiva effekter för företagets 
framtid, dess kreditorer, anställda eller 
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affärspartner.
I samband med ovannämnda 
lagstiftningsförslag bör kommissionen 
undersöka hur man kan angripa de 
problem som uppstår när banker lånar ut 
enorma summor pengar till private equity-
fonder för att därefter avsäga sig allt 
ansvar för vad pengarna används till eller 
för var pengarna som återbetalar lånet 
härrör från. 

Or. en

Ändringsförslag 49
Wolf Klinz

Förslag till resolution
Bilaga – Inledningen

Förslag till resolution Ändringsförslag

Europaparlamentet uppmanar
kommissionen att lägga fram förslag till 
ett eller flera direktiv om en gemensam 
standard för transparens och att ta itu med 
de problem i samband med hedgefonder 
och private equity-fonder som beskrivs 
nedan. Utgångspunkten bör vara att 
direktivet/direktiven vid behov ska ge 
medlemsstaterna tillräcklig flexibilitet att 
införliva EU-bestämmelserna i sin 
befintliga bolagsrätt.

Europaparlamentet uppmanar hedgefond-
och private equity-branschen att lägga 
fram konkreta förslag om en gemensam 
standard för transparens och när sådana 
förslag redan finns, att också tillämpa 
dem.

Or. en
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Ändringsförslag 50
Sharon Bowles

Förslag till resolution
Bilaga – Inledningen

Förslag till resolution Ändringsförslag

Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram förslag till 
ett eller flera direktiv om en gemensam 
standard för transparens och att ta itu 
med de problem i samband med 
hedgefonder och private equity-fonder 
som beskrivs nedan. Utgångspunkten bör 
vara att direktivet/direktiven vid behov ska 
ge medlemsstaterna tillräcklig flexibilitet 
att införliva EU-bestämmelserna i sin 
befintliga bolagsrätt.

Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att uppmuntra till 
förbättrad transparens genom att stödja 
och övervaka utvecklingen av den 
självreglering som redan införts av hedge 
fond- och private equity-förvaltare och 
deras motparter. Medlemsstaterna 
uppmanas att stödja dessa ansträngningar 
genom dialog och utbyte av bästa praxis.

Or. en

Ändringsförslag 51
Wolf Klinz

Förslag till resolution
Bilaga – hedgefonder och private equity-fonder

Förslag till resolution Ändringsförslag

Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram lämpliga 
förslag till lagstiftning genom en översyn 
av den befintliga gemenskapslagstiftning 
som berör olika typer av investerare och 
motparter, och att anpassa eller fastställa 
bestämmelser som föreskriver att relevant 
och viktig information förmedlas tydligt, 
öppet och i god tid för att underlätta 
välgrundade beslut och en öppen 
kommunikation mellan investerare och 
företagsledning.

Europaparlamentet uppmanar hedgefond-
och private equity-branschen att lägga 
fram lämpliga konkreta förslag, och att 
anpassa eller fastställa bestämmelser som 
föreskriver att relevant och viktig 
information förmedlas tydligt, öppet och i 
god tid för att underlätta välgrundade 
beslut och en öppen kommunikation 
mellan investerare och företagsledning.
Om förslagen redan finns ska de också 
genomföras.

Den nya lagstiftningen bör kräva att 
aktieägare underrättar emittenter om sin 
andel rösträtter som resultat av förvärv 
eller avyttringar av aktier om denna andel 
uppnår, över- eller understiger de 
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särskilda tröskelvärdena från och med 
3 procent, istället för de 5 procent som 
nämns i direktiv 2004/109/EG.  
Lagstiftningen bör också ålägga 
hedgefonder och private equity-fonder att 
uppge och förklara sin investeringspolitik 
och därmed sammanhängande risker för 
de företag vars aktier de förvärvar eller 
äger, för privata och institutionella 
investerare, mäklare och 
tillsynsmyndigheter.
Dessa förslag bör bygga på en genomgång 
av befintlig EU-lagstiftning som 
genomförs i syfte att ta reda på i vilken 
utsträckning de befintliga bestämmelserna 
om transparens kan tillämpas på den 
speciella situationen för hedgefonder och 
private equity-fonder.

Dessa förslag bör komplettera de befintliga 
bestämmelserna om transparens.

I samband med ovannämnda 
lagstiftningsförslag bör kommissionen i 
synnerhet
– utforska möjligheten till 
avtalsbestämmelser för alternativa 
investeringar, som säkrar en otvetydig 
riskbegränsning, för åtgärder som ska 
vidtas om ett tröskelvärde överstigs, för 
adekvat information, för en klar 
beskrivning av inlåsningsperioder och för 
uttryckliga villkor som reglerar 
annullering och uppsägning av avtalet,
– undersöka problemet med penningtvätt i 
samband med hedgefonder och private 
equity-fonder.

Or. en
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Ändringsförslag 52
Sharon Bowles

Förslag till resolution
Bilaga – hedgefonder och private equity-fonder

Förslag till resolution Ändringsförslag

Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram lämpliga 
förslag till lagstiftning genom en översyn 
av den befintliga gemenskapslagstiftning 
som berör olika typer av investerare och 
motparter, och att anpassa eller fastställa 
bestämmelser som föreskriver att relevant 
och viktig information förmedlas tydligt, 
öppet och i god tid för att underlätta 
välgrundade beslut och en öppen 
kommunikation mellan investerare och 
företagsledning.

Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram en översyn av 
den befintliga gemenskapslagstiftning som 
berör olika typer av investerare och 
motparter, åtföljd av en 
konsekvensbedömning och en slutsats 
huruvida det finns luckor som behöver 
justeras.

Den nya lagstiftningen bör kräva att 
aktieägare underrättar emittenter om sin 
andel rösträtter som resultat av förvärv 
eller avyttringar av aktier om denna andel 
uppnår, över- eller understiger de 
särskilda tröskelvärdena från och med 
3 procent, istället för de 5 procent som
nämns i direktiv 2004/109/EG. 
Lagstiftningen bör också ålägga 
hedgefonder och private equity-fonder att 
uppge och förklara sin investeringspolitik 
och därmed sammanhängande risker för 
de företag vars aktier de förvärvar eller 
äger, för privata och institutionella 
investerare, mäklare och 
tillsynsmyndigheter.
Dessa förslag bör bygga på en genomgång 
av befintlig EU-lagstiftning som 
genomförs i syfte att ta reda på i vilken 
utsträckning de befintliga bestämmelserna 
om transparens kan tillämpas på den 
speciella situationen för hedgefonder och 
private equity-fonder.

Europaparlamentet anser att 
kommissionen inte får diskriminera 
mellan olika tillgångsklasser och varje
genomgång av befintlig EU-lagstiftning 
och av bestämmelserna om transparens 
måste ses som en helhet och inte 
begränsas till den speciella situationen för 
hedgefonder och private equity-fonder.

I samband med ovannämnda 
lagstiftningsförslag bör kommissionen i 

Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka sätt att öka 
synligheten och förståelsen för risk, som är 
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synnerhet något annat än kreditvärdighet.
Uppmärksammas bör även huruvida 
befintliga direktiv och 
transparensbestämmelser undergrävs av 
”paragrafraseri” och överdrivna 
friskrivningsklausuler i kontrakten. 

– utforska möjligheten till 
avtalsbestämmelser för alternativa 
investeringar, som säkrar en otvetydig 
riskbegränsning, för åtgärder som ska 
vidtas om ett tröskelvärde överstigs, för 
adekvat information, för en klar 
beskrivning av inlåsningsperioder och för 
uttryckliga villkor som reglerar 
annullering och uppsägning av avtalet,
– undersöka problemet med penningtvätt i 
samband med hedgefonder och private 
equity-fonder.

Or. en

Ändringsförslag 53
Kurt Joachim Lauk

Förslag till resolution
Bilaga – hedgefonder och private equity-fonder – stycke 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram lämpliga 
förslag till lagstiftning genom en översyn 
av den befintliga gemenskapslagstiftning 
som berör olika typer av investerare och 
motparter, och att anpassa eller fastställa
bestämmelser som föreskriver att relevant 
och viktig information förmedlas tydligt, 
öppet och i god tid för att underlätta 
välgrundade beslut och en öppen 
kommunikation mellan investerare och 
företagsledning.

Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att göra en översyn av den 
befintliga gemenskapslagstiftning som 
berör olika typer av investerare och 
motparter, att utforska möjligheten att 
göra åtskillnad mellan hedgefonder, 
private equity och andra investerare och 
att anpassa transparensdirektivets
bestämmelser som föreskriver att relevant 
och viktig information förmedlas tydligt, 
öppet och i god tid för att underlätta 
välgrundade beslut och en öppen 
kommunikation mellan investerare och 
företagsledning.

Or. en
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Ändringsförslag 54
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Förslag till resolution
Bilaga – hedgefonder och private equity-fonder – stycke 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram lämpliga 
förslag till lagstiftning genom en översyn 
av den befintliga gemenskapslagstiftning 
som berör olika typer av investerare och 
motparter, och att anpassa eller fastställa 
bestämmelser som föreskriver att relevant 
och viktig information förmedlas tydligt, 
öppet och i god tid för att underlätta 
välgrundade beslut och en öppen 
kommunikation mellan investerare och 
företagsledning.

Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram lämpliga 
förslag till lagstiftning genom en översyn 
av den befintliga gemenskapslagstiftning 
som berör olika typer av investerare och 
motparter, och att anpassa eller fastställa 
bestämmelser som föreskriver att relevant 
och viktig information förmedlas tydligt, 
öppet och i god tid för att underlätta 
välgrundade beslut och en öppen 
kommunikation mellan investerare och 
företagsledning samt mellan investerare 
och andra motparter.

Or. en

Ändringsförslag 55
Kurt Joachim Lauk

Förslag till resolution
Bilaga – hedgefonder och private equity-fonder – stycke 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

Den nya lagstiftningen bör kräva att 
aktieägare underrättar emittenter om sin 
andel rösträtter som resultat av förvärv 
eller avyttringar av aktier om denna andel 
uppnår, över- eller understiger de särskilda 
tröskelvärdena från och med 3 procent, 
istället för de 5 procent som nämns i 
direktiv 2004/109/EG.  Lagstiftningen bör 
också ålägga hedgefonder och private 
equity-fonder att uppge och förklara sin 
investeringspolitik och därmed 
sammanhängande risker för de företag vars 

Den nya lagstiftningen bör kräva att 
aktieägare underrättar emittenter om sin 
andel rösträtter som resultat av förvärv 
eller avyttringar av aktier om denna andel 
uppnår, över- eller understiger de särskilda 
tröskelvärdena från och med 3 procent, 
istället för de 5 procent som nämns i 
direktiv 2004/109/EG. Lagstiftningen bör 
också ålägga hedgefonder och private 
equity-fonder, förutsatt att dessa 
investerarkategorier kan åtskiljas från 
varandra, att uppge och förklara sin 
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aktier de förvärvar eller äger, för privata 
och institutionella investerare, mäklare och 
tillsynsmyndigheter.

allmänna investeringspolitik och därmed 
sammanhängande risker för de företag vars 
aktier de förvärvar eller äger, för privata 
och institutionella investerare, mäklare och 
tillsynsmyndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 56
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Förslag till resolution
Bilaga – hedgefonder och private equity-fonder – stycke 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

I samband med ovannämnda 
lagstiftningsförslag bör kommissionen i 
synnerhet

I samband med ovannämnda 
lagstiftningsförslag bör kommissionen i 
synnerhet

– utforska möjligheten till 
avtalsbestämmelser för alternativa 
investeringar, som säkrar en otvetydig 
riskbegränsning, för åtgärder som ska 
vidtas om ett tröskelvärde överstigs, för 
adekvat information, för en klar 
beskrivning av inlåsningsperioder och för 
uttryckliga villkor som reglerar annullering 
och uppsägning av avtalet,

– utforska möjligheten till 
avtalsbestämmelser för alternativa 
investeringar, som säkrar en otvetydig 
riskbegränsning, för åtgärder som ska 
vidtas om ett tröskelvärde överstigs, för 
adekvat information, för en klar 
beskrivning av inlåsningsperioder och för 
uttryckliga villkor som reglerar annullering 
och uppsägning av avtalet,

– undersöka problemet med penningtvätt i 
samband med hedgefonder och private 
equity-fonder.

– undersöka problemet med penningtvätt i 
samband med hedgefonder och private 
equity-fonder.

– harmonisera regler och 
rekommendationer för registrering och 
identifiering av aktieägare vars innehav 
överstiger en viss nivå och redovisning av 
deras strategier och avsikter,
– föreslå regler och rekommendationer 
för att förhindra missbruk av 
värdepapperslån i syfte att utnyttja 
rösträtter som är kopplade till lånade 
aktier vid bolagsstämmor, 
– föreslå regler och rekommendationer 
för att ålägga förmedlare att möjliggöra 
för ursprungliga aktieägare att aktivt 
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delta vid bolagsstämmor och se till att
deras röstningsinstruktioner respekteras 
av ombuden samt att se till att 
röstningspolitiken hos identifierade 
aktieägare redovisas öppet, 
– föreslå tillsammans med branschen en 
kod med bästa praxis om hur man kan 
återskapa balans i den nuvarande 
strukturen för bolagsstyrning i syfte att 
stärka en långsiktig inriktning och 
motverka finansiella och andra 
incitament för kortsiktigt och överdrivet 
risktagande och ansvarslöst beteende,

Or. en

Ändringsförslag 57
Wolf Klinz

Förslag till resolution
Bilaga – specifikt om hedgefonder

Förslag till resolution Ändringsförslag

Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att skapa bestämmelser som 
ökar transparensen i hedgefondernas 
röstningspolitik, och som riktar sig till 
dem som förvaltar dessa fonder.  Dessa 
bestämmelser skulle också kunna 
innefatta ett system för identifiering av 
aktieägare inom EU.

Europaparlamentet uppmanar 
hedgefondbranschen att skapa 
bestämmelser för självreglering som ökar 
transparensen i hedgefondernas 
röstningspolitik och att undersöka 
möjligheten att lindra de oönskade 
effekterna av värdepapperslån och 
indirekt förvärvande av rösträtter via 
optionsarrangemang. Om förslagen redan 
finns ska de också genomföras.

I samband med ovanstående 
lagstiftningsförslag bör kommissionen i 
synnerhet
– utreda möjligheten att mildra de 
oönskade effekterna vid utlåning av 
värdepapper,
– undersöka om rapporteringskrav bör 
gälla även för samarbetsavtal mellan flera 
aktieägare och för indirekta förvärv av 
rösträtter med hjälp av optioner.
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Or. en

Ändringsförslag 58
Sharon Bowles

Förslag till resolution
Bilaga – specifikt om hedgefonder

Förslag till resolution Ändringsförslag

Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att skapa bestämmelser 
som ökar transparensen i hedgefondernas 
röstningspolitik, och som riktar sig till 
dem som förvaltar dessa fonder.  Dessa 
bestämmelser skulle också kunna 
innefatta ett system för identifiering av 
aktieägare inom EU.

Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att

I samband med ovanstående 
lagstiftningsförslag bör kommissionen i 
synnerhet
– utreda möjligheten att mildra de 
oönskade effekterna vid utlåning av 
värdepapper,

– utreda möjligheten att mildra de 
oönskade effekterna vid utlåning av 
värdepapper,

– undersöka om rapporteringskrav bör 
gälla även för samarbetsavtal mellan flera 
aktieägare och för indirekta förvärv av 
rösträtter med hjälp av optioner.

– undersöka om rapporteringskrav bör 
gälla även för indirekta förvärv av 
rösträtter med hjälp av optioner.

Or. en

Ändringsförslag 59
Kurt Joachim Lauk

Förslag till resolution
Bilaga – specifikt om hedgefonder – stycke 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att skapa bestämmelser som 
ökar transparensen i hedgefondernas 
röstningspolitik, och som riktar sig till dem 
som förvaltar dessa fonder.  Dessa 

Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att skapa bestämmelser som 
ökar transparensen i hedgefondernas 
röstningspolitik, och som riktar sig till dem 
som förvaltar dessa fonder. Dessa 
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bestämmelser skulle också kunna innefatta 
ett system för identifiering av aktieägare 
inom EU.

bestämmelser skulle också kunna innefatta 
ett system för identifiering av aktieägare 
inom EU för registrerade aktier,

Or. en

Ändringsförslag 60
Kurt Joachim Lauk

Förslag till resolution
Bilaga – specifikt om hedgefonder – stycke 2 – strecksats 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

– utreda möjligheten att mildra de 
oönskade effekterna vid utlåning av 
värdepapper,

– utreda marknadspraxis för 
värdepapperslån och röstning med lånade 
aktier, med beaktande av principerna om 
bättre lagstiftning och de positiva 
effekterna av värdepapperslån som bland 
annat undviker förseningar i 
avvecklingen och därför höjer 
effektiviteten på dessa marknader, 

Or. en

Ändringsförslag 61
Ieke van den Burg

Förslag till resolution
Bilaga – särskilt om private equity-fonder

Förslag till resolution Ändringsförslag

Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att införa bestämmelser som 
förbjuder private equity-fonder att 
”plundra” företag genom utförsäljning av 
företagets tillgångar (asset stripping) och 
därigenom missbruka sin finansiella makt 
på ett sätt som bara är till nackdel för det 
förvärvade företaget och som inte medför 
några positiva effekter för företagets 
framtid, dess kreditorer, anställda eller 
affärspartner.

Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att införa bestämmelser som 
förbjuder private equity-fonder att 
”plundra” företag genom utförsäljning av 
företagets tillgångar (asset stripping) och 
därigenom missbruka sin finansiella makt 
på ett sätt som bara är till nackdel för det 
förvärvade företaget och som inte medför 
några positiva effekter för företagets 
framtid, dess kreditorer, anställda eller 
affärspartner.

Kommissionen bör därför sätta 
begränsningar för uttag av likvida medel 
från det förvärvade bolaget.  I synnerhet 
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bör man stoppa praxisen med utdelning 
som finansieras genom ytterligare lån 
med företagets tillgångar som säkerhet. 
En gemensam uppsättning regler bör 
antas i syfte ett garantera att företaget får 
behålla sitt kapital.
I samma anda bör kommissionen 
fastställa bestämmelser enligt vilka 
förvaltarnas ersättningssystem, inklusive 
aktieoptioner, blir helt transparenta, och 
detta genom ett formellt godkännande 
från aktieägarna vid bolagsstämman. 

Or. en

Ändringsförslag 62
Wolf Klinz

Förslag till resolution
Bilaga – särskilt om private equity-fonder

Förslag till resolution Ändringsförslag

Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att införa bestämmelser 
som förbjuder private equity-fonder att 
”plundra” företag genom utförsäljning av 
företagets tillgångar (asset stripping) och 
därigenom missbruka sin finansiella makt 
på ett sätt som bara är till nackdel för det 
förvärvade företaget och som inte medför 
några positiva effekter för företagets 
framtid, dess kreditorer, anställda eller 
affärspartner.

Europaparlamentet uppmanar private 
equity-branschen att införa bestämmelser 
för självreglering som förbjuder private 
equity-fonder att “plundra” företag genom 
utförsäljning av företagets tillgångar (asset 
stripping) och därigenom missbruka sin 
finansiella makt på ett sätt som bara är till 
nackdel för det förvärvade företaget och 
som inte medför några positiva effekter för 
företagets framtid, dess kreditorer, 
anställda eller affärspartner. Om förslagen 
redan finns ska de också genomföras.

I samband med ovannämnda 
lagstiftningsförslag bör kommissionen 
undersöka hur man kan angripa de 
problem som uppstår när banker lånar ut 
enorma summor pengar till private equity-
fonder för att därefter avsäga sig allt 
ansvar för vad pengarna används till eller 
för var pengarna som återbetalar lånet 
härrör från.

Or. en
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Ändringsförslag 63
Sharon Bowles

Förslag till resolution
Bilaga – särskilt om private equity-fonder

Förslag till resolution Ändringsförslag

Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att införa bestämmelser 
som förbjuder private equity-fonder att 
”plundra” företag genom utförsäljning av 
företagets tillgångar (asset stripping) och 
därigenom missbruka sin finansiella makt 
på ett sätt som bara är till nackdel för det 
förvärvade företaget och som inte medför 
några positiva effekter för företagets 
framtid, dess kreditorer, anställda eller 
affärspartner.

Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utreda huruvida 
medlemsstaterna har infört åtgärder som 
hindrar ”plundring” av bolaget inklusive
lämpliga krav på direktörer för att utröna 
om det finns några belägg för att en 
gemenskapsåtgärd skulle vara effektivare.

I samband med ovannämnda 
lagstiftningsförslag bör kommissionen 
undersöka hur man kan angripa de 
problem som uppstår när banker lånar ut 
enorma summor pengar till private equity-
fonder för att därefter avsäga sig allt 
ansvar för vad pengarna används till eller 
för var pengarna som återbetalar lånet 
härrör från.

Or. en

Ändringsförslag 64
Kurt Joachim Lauk

Förslag till resolution
Bilaga – särskilt om private equity-fonder– stycke 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att införa bestämmelser 
som förbjuder private equity-fonder att 
”plundra” företag genom utförsäljning av 
företagets tillgångar (asset stripping) och 
därigenom missbruka sin finansiella makt 
på ett sätt som bara är till nackdel för det 

Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att granska, utvärdera och i 
förekommande fall förbättra befintlig 
gemenskapslagstiftning med beaktande av 
nationell lagstiftning, så att ”plundring” 
av företag förhindras, vilket skulle kunna 
skada det förvarade företaget på lång sikt 
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förvärvade företaget och som inte medför 
några positiva effekter för företagets 
framtid, dess kreditorer, anställda eller 
affärspartner.

och inte medför några positiva effekter för 
företagets framtid och de intressen som
dess kreditorer, anställda eller affärspartner 
har.

Or. de

Ändringsförslag 65
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Förslag till resolution
Bilaga – särskilt om private equity-fonder– stycke 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

I samband med ovannämnda 
lagstiftningsförslag bör kommissionen 
undersöka hur man kan angripa de problem 
som uppstår när banker lånar ut enorma 
summor pengar till private equity-fonder 
för att därefter avsäga sig allt ansvar för 
vad pengarna används till eller för var 
pengarna som återbetalar lånet härrör från.

I samband med ovannämnda 
lagstiftningsförslag bör kommissionen 
undersöka hur man kan angripa de problem 
som uppstår när banker lånar ut enorma 
summor pengar till private equity-fonder 
för att därefter avsäga sig allt ansvar för 
vad pengarna används till eller för var 
pengarna som återbetalar lånet härrör från. 
Kommissionen bör också undersöka sätt 
att fastställa en maximigräns för 
låneandelen vid ett enskilt utköp så att 
företaget förblir bärkraftigt.

Or. en

Ändringsförslag 66
Kurt Joachim Lauk

Förslag till resolution
Bilaga – särskilt om private equity-fonder– stycke 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

I samband med ovannämnda 
lagstiftningsförslag bör kommissionen 
undersöka hur man kan angripa de 
problem som uppstår när banker lånar ut 
enorma summor pengar till private equity-
fonder för att därefter avsäga sig allt 

I samband med ovannämnda 
lagstiftningsförslag bör kommissionen 
undersöka bankers roll som långivare till 
private equity-fonder, med beaktande av
syftet för vad pengarna används till. Var 
pengarna som återbetalar lånet härrör från, 



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

SV

ansvar för vad pengarna används till eller 
för var pengarna som återbetalar lånet 
härrör från.

förblir gäldenärens ansvar.

Or. en

Ändringsförslag 67
Ieke van den Burg

Förslag till resolution
Bilaga – särskilt om private equity-fonder– stycke 2a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se över direktiv 
77/187/EEG om skydd för arbetstagares 
så att tillämpningsområdet också omfattar  
aktieöverlåtelser, vilket är fallet vid 
högbelånade utköp. Detta skulle i 
synnerhet gälla bestämmelserna för 
arbetstagarnas rättigheter avseende 
rapportering, konsultation och skydd.

Or. en
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