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Изменение 1
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Проектостановище
Съображение А

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че хедж фондовете 
и фондовете за частни капиталови 
инвестиции играят важна 
положителна роля в европейската 
икономика като увеличават 
конкурентоспособността на Европа и 
допринасят за разкриването на нови 
работни места,

А. като има предвид, че дългосрочните 
инвестиции на хедж фондовете и 
фондовете за частни капиталови 
инвестиции могат да играят важна  
роля в европейската икономика като 
увеличават конкурентоспособността на 
Европа и допринасят за разкриването на 
нови работни места,

Or. en

Изменение 2
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Проектостановище
Съображение А а (ново)

Проектостановище Изменение

Aa. като има предвид, че 
инвестиционните стратегии на хедж 
фондовете и фондовете за частни 
капиталови инвестиции често се 
основават на поемане на значителен 
финансов риск и на висока 
задлъжнялост, които пораждат
загриженост относно финансовата 
стабилност,

Or. en

Изменение 3
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Проектостановище
Съображение Б а (ново)
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Проектостановище Изменение

Бa. като има предвид, че не 
съществува специфично 
законодателство на Общността 
относно хедж фондовете или 
фондовете за частни капиталови 
инвестиции,

Or. en

Изменение 4
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Проектостановище
Съображение В

Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че регулирането на 
принципна основа е уместен подход за 
регулиране на финансовите пазари, тъй 
като е способен по-добре да реагира на 
развитието на пазара отколкото 
регулирането на принципа на 
специфичен продукт,

В. като има предвид, че 
саморегулирането на хедж фондовете 
и фондовете за частни капиталови 
инвестиции е недостатъчно; като има 
предвид, че регулирането на принципна 
основа е уместен подход за регулиране 
на финансовите пазари, тъй като е 
способен да реагира на развитието на 
пазара, 

Or. en

Изменение 5
Sharon Bowles

Проектостановище
Съображение В а (ново)

Проектостановище Изменение

Вa. като има предвид, че хедж 
фондовете и фондовете за частни 
капиталови инвестиции не следва да 
бъдат третирани различно от други 
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частни инвестиции, нито да са 
предмет на специфично 
законодателство, което 
несправедливо засяга тяхната 
конкурентоспособност,

Or. en

Изменение 6
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Проектостановище
Съображение Г

Проектостановище Изменение

Г. като има предвид, че докато 
прозрачността е от ключово значение за 
един функциониращ пазар, тя трябва да 
е насочена специално по отношение на 
определена целева група; като има 
предвид, че прозрачност, която не е 
целенасочена ще има обратен ефект 
върху стабилността на пазара в резултат 
на „стадно” поведение на инвеститорите 
и безогледни търговски практики и 
създава риск от унищожаване на целия 
алтернативен инвестиционен бизнес 
модел, който се основава на нови 
търговски стратегии,

Г. като има предвид, че настоящата 
финансова криза подчертава липсата 
на прозрачност и като има предвид, 
че се признава наличието на 
необходимост от повишаване на 
прозрачността на различни равнища;
като има предвид, че докато 
прозрачността е от ключово значение за 
един функциониращ пазар, тя трябва да 
е насочена специално по отношение на 
определена целева група; като има 
предвид, че прозрачност, която не е 
целенасочена ще има обратен ефект 
върху стабилността на пазара в резултат 
на „стадно” поведение на инвеститорите 
и безогледни търговски практики и 
създава риск от унищожаване на целия 
алтернативен инвестиционен бизнес 
модел, който се основава на нови 
търговски стратегии,

Or. en

Изменение 7
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Проектостановище
Съображение Д а (ново)
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Проектостановище Изменение

Дa. като има предвид, че съвкупното 
въздействие от поведението на хедж 
фондовете и фондовете за частни 
капиталови инвестиции може да 
доведе до системни рискове; като има 
предвид, че субектите, упражняващи  
надзор над финансовите пазари, 
нямат цялостен поглед върху 
дейностите на хедж фондовете и
фондовете за частни капиталови 
инвестиции; като има предвид, че 
понастоящем не съществуват 
подходящи правни инструменти, 
които позволяват на пазарните 
органи да пречат на хедж фондовете 
и фондовете за частни капиталови 
инвестиции да вредят на 
стабилността на финансовите 
пазари,

Or. en

Изменение 8
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Проектостановище
Съображение Д б (ново)

Проектостановище Изменение

Дб. като има предвид, че системите 
за възнаграждение на ръководителите 
на хедж фондове и фондове за частни 
капиталови инвестиции могат да 
станат източник на погрешни
стимули, водещи до безотговорно 
поемане на риск,

Or. en
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Изменение 9
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Проектостановище
Съображение Д в (ново)

Проектостановище Изменение

Дв. като има предвид, че в 
настоящата структура на 
корпоративно управление има 
неравновесия по отношение на 
собствеността, контрола, 
прозрачността, надзора, 
отчетността и информацията; като 
има предвид, че хедж фондовете и
фондовете за частни капиталови 
инвестиции оказват възможно 
отрицателно влияние върху степента 
на прозрачност на оперативното 
управление,

Or. en

Изменение 10
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че съществува корпус от 
общностно законодателство относно 
финансовите пазари, което пряко или 
косвено се прилага по отношение на 
хедж фондове и фондовете за частни 
капиталови инвестиции; подчертава, че 
по-голяма част от същото 
законодателство е относително ново и 
че по тази причина все още не може да 
се извърши оценка на цялостното му 
въздействие; следователно призовава 
държавите-членки и Комисията да 
осигурят последователното му 
изпълнение и прилагане;

1. отбелязва, че съществува корпус от 
общностно законодателство относно 
финансовите пазари, което пряко или 
косвено и само в известна степен се 
прилага по отношение на хедж фондове 
и фондовете за частни капиталови 
инвестиции; подчертава, че по-
голямата част от същото 
законодателство е относително нова и 
че по тази причина все още не може да 
се извърши оценка на цялостното му 
въздействие; следователно призовава 
държавите-членки и Комисията да 
осигурят последователното му 
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изпълнение и прилагане;

Or. en

Изменение 11
Sharon Bowles

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че съществува корпус от 
общностно законодателство относно 
финансовите пазари, което пряко или 
косвено се прилага по отношение на 
хедж фондове и фондовете за частни
капиталови инвестиции; подчертава, че 
по-голяма част от същото 
законодателство е относително ново и 
че по тази причина все още не може да 
се извърши оценка на цялостното му 
въздействие; следователно призовава 
държавите-членки и Комисията да 
осигурят последователното му 
изпълнение и прилагане;

1. отбелязва, че съществува корпус от 
общностно законодателство относно 
финансовите пазари, което пряко или 
косвено се прилага по отношение на 
хедж фондове и фондовете за частни 
капиталови инвестиции; подчертава, че 
по-голямата част от същото 
законодателство е относително нова и 
че по тази причина все още не може да 
се извърши оценка на цялостното му 
въздействие; следователно призовава 
държавите-членки и Комисията да 
осигурят последователното му 
изпълнение и прилагане; подчертава, 
че не следва да се създава неравновесие 
между изискванията за оповестяване 
на търговска информация за  
портфейлни дружества с частен 
капитал, и изискванията за 
оповестяване на такава информация 
за други дружества; заявява, че 
всякакви допълнителни корекции на 
действащото законодателство 
трябва да са предмет на надлежен 
анализ на разходите и ползите и да са 
недискриминационни; 

Or. en
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Изменение 12
Sharon Bowles

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че в допълнение към 
съществуващото законодателство 
секторите на хедж фондовете и 
фондовете за частни капиталови 
инвестиции са си изградили собствени 
незадължителни норми за най-добри 
практики; подкрепя тези инициативи и 
счита, че подобен подход на актове с 
незадължителна юридическа сила е 
подходящ за регулирането на двата 
сектора, защото нормите, изработени от 
отрасъла са по-актуални с оглед на 
развитието на пазара, отколкото 
строгото регулиране и има по-голяма 
вероятност отколкото общностното 
законодателство да наложат определено 
ниво на глобален контрол, и по-
специално по отношение на участници 
на пазара, чието седалище е в офшорни 
зони;

2. отбелязва, че в допълнение към 
съществуващото законодателство 
секторите на хедж фондовете и 
фондовете за частни капиталови 
инвестиции са си изградили собствени 
незадължителни норми за най-добри 
практики; подкрепя тези инициативи и 
счита, че подобен подход на актове с 
незадължителна юридическа сила е 
подходящ за регулирането на двата 
сектора, защото нормите, изработени от 
отрасъла са по-актуални с оглед на 
развитието на пазара, отколкото 
строгото регулиране и има по-голяма 
вероятност отколкото общностното 
законодателство да наложат определено 
ниво на глобален контрол, и по-
специално по отношение на участници 
на пазара, чието седалище е в офшорни 
зони; счита, че всяко прекомерно 
регулиране ще има неблагоприятно 
въздействие, в резултат на което 
повече управители на хедж фондове и 
фондове за частни капиталови 
инвестиции ще се преместят в 
офшорни зони, което на свой ред ще 
доведе до по-малко прозрачност и 
надзор;

Or. en

Изменение 13
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че в допълнение към 
съществуващото законодателство 
секторите на хедж фондовете и 
фондовете за частни капиталови 
инвестиции са си изградили собствени 
незадължителни норми за най-добри 
практики; подкрепя тези инициативи и 
счита, че подобен подход на актове с 
незадължителна юридическа сила е 
подходящ за регулирането на двата 
сектора, защото нормите, изработени 
от отрасъла са по-актуални с оглед на 
развитието на пазара, отколкото 
строгото регулиране и има по-голяма 
вероятност отколкото 
общностното законодателство да 
наложат определено ниво на глобален 
контрол, и по-специално по 
отношение на участници на пазара, 
чието седалище е в офшорни зони;

2. отбелязва, че в допълнение към 
съществуващото законодателство 
секторите на хедж фондовете и 
фондовете за частни капиталови 
инвестиции са си изградили собствени 
доброволни норми за най-добри 
практики; подкрепя тези инициативи, но 
подчертава, че подобен подход на 
актове с незадължителна юридическа 
сила е недостатъчен за регулирането 
на двата сектора, защото те са 
необвързващи и не пречат на по-
безотговорните субекти в отрасъла 
да поемат прекомерни рискове с цел 
получаване на по-висока 
възвръщаемост на инвестициите; 
настоятелно призовава Комисията да 
подеме инициатива за предложения,  
основани на принципи, в 
съответствие с процеса „Lamfalussy”, 
които да могат да са актуални с оглед 
на развитието на пазара;

Or. en

Изменение 14
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2a. призовава Комисията да проучи 
възможностите за регулиране в 
световен мащаб на пазарните 
субекти в офшорните зони; 

Or. en
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Изменение 15
Sharon Bowles

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2a. признава положителната роля на 
фондовете за частни капиталови 
инвестиции за подкрепата на новите 
дружества с рисков капитал и за 
придаването на финансова и 
управленска стойност и опит на
губещи дружества; отбелязва, че 
всяко „източване на активи” е 
изключение, а не правило; отбелязва, 
че държавите-членки са въвели или 
могат да въведат мерки за 
противодействие на случаи на 
„източване на активи” и че също 
както и при други дружества, 
управителите на портфейлни 
дружества имат и доверителни 
задължения към дружеството си, 
както и задължения за провеждане на 
консултации със служителите;

Or. en

Изменение 16
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията да обсъди 
разширяването на определението за 
принципа на предпазливостта по такъв 
начин, че да се изисква от 
инвеститорите да удостоверяват, че 
алтернативните инвестиционни 
фондове, в които инвестират се 
придържат към нормите на отрасъла за 

3. призовава Комисията да обсъди 
разширяването на определението за 
принципа на предпазливостта по такъв 
начин, че да се изисква от 
инвеститорите да удостоверяват, че 
алтернативните инвестиционни 
фондове, в които инвестират, също се 
придържат към нормите на отрасъла за 
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най-добри практики; най-добри практики;

Or. en

Изменение 17
Piia-Noora Kauppi

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията да обсъди 
разширяването на определението за 
принципа на предпазливостта по такъв 
начин, че да се изисква от
инвеститорите да удостоверяват, че 
алтернативните инвестиционни 
фондове, в които инвестират се 
придържат към нормите на отрасъла за 
най-добри практики;

3. призовава Комисията да обсъди 
включването в определението за 
принципа на предпазливостта, когато 
принципът се съдържа в 
действащото законодателство на 
Общността, изискването към 
инвеститорите да удостоверяват, че 
алтернативните инвестиционни 
фондове, в които инвестират, се 
придържат към съответното 
законодателство и нормите на 
отрасъла за най-добри практики;

Or. en

Изменение 18
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията да извърши 
проучване относно възможността да 
изиска органите на двата сектора - на 
хедж фондовете и на фондовете за 
частни капиталови инвестиции - да 
уведомяват Европейският комитет на 
регулаторите на ценни книжа за 
нормите си за най-добри практики, 
както и за всички значими промени, 

4. призовава Комисията да извърши 
проучване относно възможността да 
изиска органите на двата сектора - на 
хедж фондовете и на фондовете за 
частни капиталови инвестиции - да 
уведомяват Европейският комитет на 
регулаторите на ценни книжа за 
нормите си за най-добри практики, 
както и за всички значими промени, 
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внесени в тях; счита, че създадената по 
този начин база данни може да служи 
като референтна база за инвеститорите;

внесени в тях; счита, че създадената по 
този начин публична и хармонизирана 
база данни може да служи като 
отправна точка за инвеститорите;

Or. en

Изменение 19
Sharon Bowles

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията да извърши 
проучване относно възможността да 
изиска органите на двата сектора - на 
хедж фондовете и на фондовете за 
частни капиталови инвестиции - да 
уведомяват Европейският комитет на 
регулаторите на ценни книжа за 
нормите си за най-добри практики, 
както и за всички значими промени, 
внесени в тях; счита, че създадената по 
този начин база данни може да служи 
като референтна база за инвеститорите;

4. призовава Комисията да извърши 
проучване относно възможността да 
изиска органите на двата сектора - на 
хедж фондовете и на фондовете за 
частни капиталови инвестиции - да 
уведомяват Европейският комитет на 
регулаторите на ценни книжа за 
нормите си за най-добри практики, 
както и за всички значими промени, 
внесени в тях; счита, че създадената по 
този начин база данни може да служи 
като отправна точка за инвеститорите; 
признава работата по доброволните 
кодекси и принципи, която се 
извършва на световно равнище, като 
например Принципите за оценка на 
портфейлите на хедж фондовете на 
Международната организация на 
комисиите по ценни книжа, и счита, 
че, в крайна сметка, евентуално 
решение следва да се търси във 
възможно най-висока степен на 
световно равнище;   

Or. en
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Изменение 20
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. изразява становище, че основните 
борсови посредници - за да се задоволи 
необходимостта от осъществяване на 
наблюдение на пазарната активност с 
цел надзор - следва да предоставят на 
компетентните надзорни органи данни 
относно вложенията и заемните 
дейности на хедж фонда; подчертава, че 
изискванията за предоставяне на 
данни следва да са такива, че да не 
натоварват прекомерно основните 
борсови посредници и че националните 
надзори органи следва да се стремят,
когато е необходимо и/или подходящо,
да хармонизират своите изисквания;

5. изразява становище, че за да се 
задоволи необходимостта от 
осъществяване на наблюдение на
пазарната активност с цел надзор,
следва да предоставят на компетентните 
надзорни органи всички необходими 
данни относно вложенията и заемните 
дейности на хедж фонда; подчертава, че  
националните надзорни органи следва 
да се стремят да хармонизират своите
изисквания с цел да се избегне
прилагането на по-високи от 
общностните стандарти на 
национално равнище и регулаторен 
арбитраж и да се насърчи един 
действително интегриран финансов 
пазар;

Or. en

Изменение 21
Piia-Noora Kauppi

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. изразява становище, че основните 
борсови посредници - за да се задоволи 
необходимостта от осъществяване на 
наблюдение на пазарната активност с 
цел надзор - следва да предоставят на 
компетентните надзорни органи данни 
относно вложенията и заемните 
дейности на хедж фонда; подчертава, че 
изискванията за предоставяне на данни 

5. изразява становище, че основните 
борсови посредници - за да се задоволи 
необходимостта от осъществяване на 
наблюдение на пазарната активност с 
цел надзор - следва да предоставят на 
компетентните надзорни органи данни 
относно участията и заемните 
дейности на хедж фонда; подчертава, че 
изискванията за предоставяне на данни 
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следва да са такива, че да не натоварват
прекомерно основните борсови 
посредници и че националните надзори
органи следва да се стремят, когато е 
необходимо и/или подходящо, да 
хармонизират своите изисквания;

следва да са такива, че да не натоварват 
прекомерно основните борсови 
посредници и че националните надзорни
органи следва да се стремят, когато е 
необходимо и/или подходящо, да 
хармонизират своите изисквания;

Or. en

Изменение 22
Piia-Noora Kauppi

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. признава, че прекомерната 
задлъжнялост може да създаде риск за 
стабилността на финансовите пазари; 
счита, въпреки това, че рискът е част от 
тези пазари и че трябва да бъде оставено 
на участниците на тези пазари да 
преценят какво е съответното равнище 
на риск, което да поемат; следователно 
не подкрепя идеята за определяне на 
законов максимум за равнище на 
задлъжнялост;

6. признава, че прекомерната 
задлъжнялост може да създаде риск за 
финансовата стабилност на 
дружествата и финансовите пазари; 
счита, въпреки това, че рискът е част от 
тези пазари и че трябва да бъде оставено 
на участниците на тези пазари да 
преценят какво е съответното равнище 
на риск, което да поемат; следователно 
не подкрепя идеята за определяне на 
законов максимум за равнище на 
задлъжнялост;

Or. en

Изменение 23
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. признава, че прекомерната 
задлъжнялост може да създаде риск за 
стабилността на финансовите пазари; 
счита, въпреки това, че рискът е 

6. признава, че прекомерната 
задлъжнялост може да създаде риск за 
стабилността на финансовите пазари; 
призовава Комисията да представи 
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част от тези пазари и че трябва да 
бъде оставено на участниците на 
тези пазари да преценят какво е 
съответното равнище на риск, което 
да поемат; следователно не подкрепя 
идеята за определяне на законов 
максимум за равнище на 
задлъжнялост;

предложения за ограничаване на 
равнището на възможната 
задлъжнялост, за да се избегне 
разпространението на системни 
рискове; настоятелно призовава 
Комисията да утвърди пакет от 
правни инструменти, които биха 
позволили на надзорните органи да се 
намесват и да поставят финансовите 
пазари в служба на реалната 
икономика;

Or. en

Изменение 24
Wolf Klinz

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава настоятелно Комисията да 
въведе единно определение за частно 
предлагане в рамките на ЕС.

7. призовава настоятелно Комисията да 
създаде Европейски режим на частни 
капиталовложения с цел премахване 
на пречките пред трансграничното 
разпространение на алтернативни 
инвестиции;

Or. en

Изменение 25
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7a. отбелязва, че настоящата 
структура на корпоративно 
управление не е балансирана; 
призовава Комисията и отрасъла да 
утвърдят кодекси на поведение, 



AM\722236BG.doc 17/17 PE405.953v01-00

BG

които биха засилили правомощията 
на важни контролни фактори, като 
например надзорните съвети, 
работническите съвети и 
счетоводителите, и да подобрят 
работната методология на 
анализатори и рейтингови агенции.

Or. en
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