
AM\722236EL.doc PE405.953v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

2007/2238(INI)

8.5.2008

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 25

Σχέδιο γνωμοδότησης
Piia-Noora Kauppi
(PE404.799v01-00)

σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και τα ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια
(2007/2238(INI))



PE405.953v01-00 2/17 AM\722236EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\722236EL.doc 3/17 PE405.953v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία 1
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. εκτιμώντας ότι τα αμοιβαία κεφάλαια 
κινδύνου και τα ιδιωτικά μετοχικά 
κεφάλαια διαδραματίζουν σημαντικό 
θετικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία, 
αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης και συμβάλλοντας στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας,

A. εκτιμώντας ότι οι μακροπρόθεσμες
επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια 
κινδύνου και ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια 
μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία, 
αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης και συμβάλλοντας στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας,

Or. en

Τροπολογία 2
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Aa. εκτιμώντας ότι οι επενδυτικές 
στρατηγικές σχετικά με τα αμοιβαία 
κεφάλαια κινδύνου και τα ιδιωτικά 
μετοχικά κεφάλαια βασίζονται συχνά 
στην ανάληψη σημαντικών 
χρηματοοικονομικών κινδύνων και στην 
υψηλή μόχλευση, οι οποίες εγείρουν 
ανησυχίες όσον αφορά τη 
χρηματοοικονομική σταθερότητα,

Or. en
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Τροπολογία 3
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ba. εκτιμώντας ότι δεν υπάρχει ειδική 
κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τα 
αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου ή τα 
ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια,

Or. en

Τροπολογία 4
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. εκτιμώντας ότι οι κανονιστικές 
ρυθμίσεις που βασίζονται σε αρχές
αποτελούν κατάλληλη προσέγγιση για τη
ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών, 
διότι μπορούν να συμβαδίσουν καλύτερα
με τις εξελίξεις στην αγορά από ό,τι οι 
κανονιστικές ρυθμίσεις που βασίζονται σε 
συγκεκριμένα προϊόντα,

Γ. εκτιμώντας ότι η αυτορρύθμιση των 
αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου και των 
ιδιωτικών μετοχικών κεφαλαίων είναι 
ανεπαρκής· εκτιμώντας ότι οι
κανονιστικές ρυθμίσεις που βασίζονται σε
αρχές αποτελούν κατάλληλη προσέγγιση
για τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών
αγορών, διότι μπορούν να συμβαδίσουν με
τις εξελίξεις στην αγορά,

Or. en
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Τροπολογία 5
Sharon Bowles

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γa. εκτιμώντας ότι τα αμοιβαία κεφάλαια 
κινδύνου και τα ιδιωτικά μετοχικά 
κεφάλαια δεν θα πρέπει ούτε να 
αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τις 
άλλες ιδιωτικές επενδύσεις ούτε να 
υπόκεινται σε ειδική νομοθεσία με 
αποτέλεσμα να πλήττεται άδικα η 
ανταγωνιστικότητά τους,

Or. en

Τροπολογία 6
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. εκτιμώντας ότι, παρόλο που η διαφάνεια
είναι ζωτικής σημασίας για μια
λειτουργική αγορά, πρέπει να έχει
συγκεκριμένο σκοπό σε σχέση με την
ομάδα-στόχο· εκτιμώντας ότι η διαφάνεια
που δεν έχει συγκεκριμένο σκοπό θα έχει 
δυσμενείς επιπτώσεις στη σταθερότητα της
αγοράς, υπό τη μορφή επενδυτών που 
κινούνται αγεληδόν και ληστρικού 
εμπορίου, και κινδυνεύει να καταστρέψει 
ολόκληρο το εναλλακτικό επενδυτικό 
επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο 
βασίζεται σε καινοτόμες στρατηγικές 
εμπορίας,

Δ. εκτιμώντας ότι η τρέχουσα 
χρηματοπιστωτική κρίση έχει 
υπογραμμίσει μια έλλειψη διαφάνειας και 
ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη ενίσχυσης 
της διαφάνειας σε διάφορα επίπεδα· 
εκτιμώντας ότι, παρόλο που η διαφάνεια
είναι ζωτικής σημασίας για μια
λειτουργική αγορά, πρέπει να έχει
συγκεκριμένο σκοπό σε σχέση με την
ομάδα-στόχο· εκτιμώντας ότι η διαφάνεια
που δεν έχει συγκεκριμένο σκοπό θα έχει 
δυσμενείς επιπτώσεις στη σταθερότητα της
αγοράς, υπό τη μορφή επενδυτών που 
κινούνται αγεληδόν και ληστρικού 
εμπορίου, και κινδυνεύει να καταστρέψει 
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ολόκληρο το εναλλακτικό επενδυτικό 
επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο 
βασίζεται σε καινοτόμες στρατηγικές 
εμπορίας,

Or. en

Τροπολογία 7
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Εα. εκτιμώντας ότι οι συνολικές 
επιπτώσεις της συμπεριφοράς των 
αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου και των 
ιδιωτικών μετοχικών κεφαλαίων μπορεί 
να οδηγήσουν σε συστημικούς κινδύνους· 
εκτιμώντας ότι οι επόπτες 
χρηματοπιστωτικών αγορών δεν 
διαθέτουν πλήρη εποπτεία των 
δραστηριοτήτων των αμοιβαίων 
κεφαλαίων κινδύνου και των ιδιωτικών 
μετοχικών κεφαλαίων· εκτιμώντας ότι 
δεν υπάρχουν επί του παρόντος 
κατάλληλα νομικά μέσα τα οποία να 
δίνουν τη δυνατότητα στις αρχές της 
αγοράς να αποτρέψουν την πρόκληση 
βλάβης στη σταθερότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών από τα 
αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και τα 
ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια,

Or. en
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Τροπολογία 8
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη E β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Εβ. εκτιμώντας ότι τα συστήματα 
αμοιβής για τους διαχειριστές των
αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου και των 
ιδιωτικών μετοχικών κεφαλαίων μπορούν 
να αποτελέσουν αφορμή σε στρεβλά 
κίνητρα με αποτέλεσμα την ανεύθυνη 
ανάληψη κινδύνων,

Or. en

Τροπολογία 9
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη E γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Εγ. εκτιμώντας ότι στην τρέχουσα δομή 
της εταιρικής διακυβέρνησης επικρατούν 
ανισορροπίες ανισορροπία από την 
άποψη της ιδιοκτησίας, του ελέγχου, της 
διαφάνειας, της εποπτείας, της 
λογοδοσίας και της πληροφόρησης· 
εκτιμώντας ότι τα αμοιβαία κεφάλαια 
κινδύνου και τα ιδιωτικά μετοχικά 
κεφάλαια επηρεάζουν δυσμενώς το 
επίπεδο διαφάνειας της επιχειρησιακής 
διαχείρισης, 

Or. en
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Τροπολογία 10
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. σημειώνει ότι υπάρχει σώμα κοινοτικής
νομοθεσίας σχετικά με τις
χρηματοπιστωτικές αγορές που άμεσα ή
έμμεσα ισχύει για τα αμοιβαία κεφάλαια
κινδύνου και τα ιδιωτικά μετοχικά
κεφάλαια· τονίζει ότι η εν λόγω νομοθεσία,
κατά το μεγαλύτερο μέρος της, είναι
σχετικά πρόσφατη και συνεπώς δεν μπορεί
ακόμη να αξιολογηθεί ο πλήρης
αντίκτυπός της· κατά συνέπεια, καλεί τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
διασφαλίσουν τη συνεπή υλοποίηση και 
εφαρμογή της·

1. σημειώνει ότι υπάρχει σώμα κοινοτικής
νομοθεσίας σχετικά με τις
χρηματοπιστωτικές αγορές που άμεσα ή
έμμεσα, και μόνο σε ορισμένο βαθμό,
ισχύει για τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου
και τα ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια· τονίζει
ότι η εν λόγω νομοθεσία, κατά το 
μεγαλύτερο μέρος της, είναι σχετικά
πρόσφατη και συνεπώς δεν μπορεί ακόμη
να αξιολογηθεί ο πλήρης αντίκτυπός της·
κατά συνέπεια, καλεί τα κράτη μέλη και 
την Επιτροπή να διασφαλίσουν τη συνεπή 
υλοποίηση και εφαρμογή της·

Or. en

Τροπολογία 11
Sharon Bowles

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 σημειώνει ότι υπάρχει σώμα κοινοτικής
νομοθεσίας σχετικά με τις
χρηματοπιστωτικές αγορές που άμεσα ή
έμμεσα ισχύει για τα αμοιβαία κεφάλαια
κινδύνου και τα ιδιωτικά μετοχικά
κεφάλαια· τονίζει ότι η εν λόγω νομοθεσία,
κατά το μεγαλύτερο μέρος της, είναι
σχετικά πρόσφατη και συνεπώς δεν μπορεί
ακόμη να αξιολογηθεί ο πλήρης
αντίκτυπός της· κατά συνέπεια, καλεί τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
διασφαλίσουν τη συνεπή υλοποίηση και 
εφαρμογή της·

1. σημειώνει ότι υπάρχει σώμα κοινοτικής
νομοθεσίας σχετικά με τις
χρηματοπιστωτικές αγορές που άμεσα ή
έμμεσα ισχύει για τα αμοιβαία κεφάλαια
κινδύνου και τα ιδιωτικά μετοχικά
κεφάλαια· τονίζει ότι η εν λόγω νομοθεσία,
κατά το μεγαλύτερο μέρος της, είναι
σχετικά πρόσφατη και συνεπώς δεν μπορεί
ακόμη να αξιολογηθεί ο πλήρης
αντίκτυπός της· κατά συνέπεια, καλεί τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
διασφαλίσουν τη συνεπή υλοποίηση και 
εφαρμογή της· υπογραμμίζει ότι δεν 
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πρέπει να προκληθεί ανισορροπία μεταξύ 
των εμπορικών κοινοποιήσεων που 
απαιτούνται από τις εταιρείες 
χαρτοφυλακίου ιδιωτικών μετοχικών 
κεφαλαίων και των κοινοποιήσεων που 
απαιτούνται από τις άλλες εταιρείες· 
υποστηρίζει ότι όλες οι περαιτέρω
προσαρμογές προς την υφιστάμενη 
νομοθεσία πρέπει να αποτελέσουν 
αντικείμενο μιας κατάλληλης ανάλυσης 
κόστους-ωφέλειας και δεν πρέπει να 
εισάγουν διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 12
Sharon Bowles

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι, εκτός από την
υφιστάμενη νομοθεσία, οι βιομηχανίες των
αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου και των
ιδιωτικών μετοχικών κεφαλαίων έχουν
δημιουργήσει τα δικά τους εθελοντικά
πρότυπα βέλτιστης πρακτικής· στηρίζει
αυτές τις πρωτοβουλίες και πιστεύει ότι για
τη ρύθμιση των δύο αυτών τομέων είναι
κατάλληλη η προσέγγιση με πράξεις μη
δεσμευτικού χαρακτήρα, διότι τα πρότυπα
που θέτει σε εφαρμογή η βιομηχανία
μπορούν να συμβαδίσουν καλύτερα με τις
εξελίξεις στην αγορά, σε σύγκριση με 
αυστηρές κανονιστικές ρυθμίσεις, και είναι 
πιο πιθανό να επιβάλουν έναν ορισμένο 
έλεγχο σε συνολικό επίπεδο από ό,τι η 
κοινοτική νομοθεσία, ιδίως σε off-shore
παράγοντες της αγοράς·

2. σημειώνει ότι, εκτός από την
υφιστάμενη νομοθεσία, οι βιομηχανίες των
αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου και των
ιδιωτικών μετοχικών κεφαλαίων έχουν
δημιουργήσει τα δικά τους εθελοντικά
πρότυπα βέλτιστης πρακτικής· στηρίζει
αυτές τις πρωτοβουλίες και πιστεύει ότι για
τη ρύθμιση των δύο αυτών τομέων είναι
κατάλληλη η προσέγγιση με πράξεις μη
δεσμευτικού χαρακτήρα, διότι τα πρότυπα
που θέτει σε εφαρμογή η βιομηχανία
μπορούν να συμβαδίσουν καλύτερα με τις
εξελίξεις στην αγορά, σε σύγκριση με 
αυστηρές κανονιστικές ρυθμίσεις, και είναι 
πιο πιθανό να επιβάλουν έναν ορισμένο 
έλεγχο σε συνολικό επίπεδο από ό,τι η 
κοινοτική νομοθεσία, ιδίως σε off-shore
παράγοντες της αγοράς· πιστεύει ότι 
οποιαδήποτε υπερβολική ρύθμιση θα έχει 
δυσμενείς επιπτώσεις με αποτέλεσμα 
περισσότεροι διαχειριστές αμοιβαίων 
κεφαλαίων κινδύνου και ιδιωτικά 
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μετοχικά κεφάλαια να μετακινούνται off-
shore, κάτι που θα επιφέρει εν συνεχεία 
λιγότερη διαφάνεια και εποπτεία·

Or. en

Τροπολογία 13
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι, εκτός από την
υφιστάμενη νομοθεσία, οι βιομηχανίες των
αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου και των
ιδιωτικών μετοχικών κεφαλαίων έχουν
δημιουργήσει τα δικά τους εθελοντικά
πρότυπα βέλτιστης πρακτικής· στηρίζει
αυτές τις πρωτοβουλίες και πιστεύει ότι
για τη ρύθμιση των δύο αυτών τομέων
είναι κατάλληλη η προσέγγιση με πράξεις
μη δεσμευτικού χαρακτήρα, διότι τα 
πρότυπα που θέτει σε εφαρμογή η 
βιομηχανία μπορούν να συμβαδίσουν
καλύτερα με τις εξελίξεις στην αγορά, σε 
σύγκριση με αυστηρές κανονιστικές 
ρυθμίσεις, και είναι πιο πιθανό να 
επιβάλουν έναν ορισμένο έλεγχο σε 
συνολικό επίπεδο από ό,τι η κοινοτική 
νομοθεσία, ιδίως σε off-shore παράγοντες 
της αγοράς·

2. σημειώνει ότι, εκτός από την
υφιστάμενη νομοθεσία, οι βιομηχανίες των
αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου και των
ιδιωτικών μετοχικών κεφαλαίων έχουν
δημιουργήσει τα δικά τους εθελοντικά
πρότυπα βέλτιστης πρακτικής· στηρίζει
αυτές τις πρωτοβουλίες τονίζοντας 
ωστόσο ότι για τη ρύθμιση των δύο αυτών
τομέων είναι ανεπαρκής η προσέγγιση με
πράξεις μη δεσμευτικού χαρακτήρα επειδή 
αυτές δεν είναι δεσμευτικές και δεν 
αποτρέπουν τους λιγότερο υπεύθυνους 
παράγοντες του τομέα να αναλάβουν 
υπερβολικούς κινδύνους προκειμένου να 
εξασφαλίσουν υψηλότερα κέρδη από τις 
επενδύσεις· ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλει προτάσεις που θα βασίζονται σε 
αρχές σύμφωνα με τη διαδικασία 
Lamfalussy, ούτως ώστε να μπορούν να
συμβαδίσουν καλύτερα με τις εξελίξεις
στην αγορά, 

Or. en
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Τροπολογία 14
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει τις 
δυνατότητες ρύθμισης των off-shore 
παραγόντων της αγοράς παγκοσμίως·

Or. en

Τροπολογία 15
Sharon Bowles

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. αναγνωρίζει τον θετικό ρόλο που 
διαδραματίζουν τα ιδιωτικά μετοχικά 
κεφάλαια όσον αφορά τη στήριξη νέων 
εταιρειών κεφαλαίων επιχειρηματικού 
κινδύνου και την απόδοση 
χρηματοπιστωτικής και διοικητικής 
αξίας και εμπειρίας σε προβληματικές 
εταιρείες· επισημαίνει ότι οποιαδήποτε 
αποστέρηση των στοιχείων του 
ενεργητικού αποτελεί την εξαίρεση και 
όχι τον κανόνα· επισημαίνει ότι τα κράτη 
μέλη διαθέτουν ή μπορούν να θεσπίσουν 
μέτρα για την καταπολέμηση 
περιπτώσεων εκποίησης ενεργητικού, και 
ότι οι διευθυντές εταιρειών 
χαρτοφυλακίου έχουν επίσης 
υποχρεώσεις πίστης προς την εταιρεία 
τους καθώς και υποχρεώσεις να ζητούν 
τη γνώμη των υπαλλήλων, όπως στην 
περίπτωση άλλων εταιρειών·

Or. en
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Τροπολογία 16
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την 
επέκταση του ορισμού της αρχής του 
«συνετού επενδυτή» κατά τρόπο που να
απαιτεί από τους επενδυτές να
επαληθεύουν ότι τα εναλλακτικά
επενδυτικά κεφάλαια στα οποία επενδύουν
πληρούν τα πρότυπα βέλτιστης πρακτικής
του κλάδου·

3. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την 
επέκταση του ορισμού της αρχής του 
«συνετού επενδυτή» κατά τρόπο που να
απαιτεί από τους επενδυτές να
επαληθεύουν ότι τα εναλλακτικά
επενδυτικά κεφάλαια στα οποία επενδύουν
πληρούν και τα πρότυπα βέλτιστης
πρακτικής του κλάδου·

Or. en

Τροπολογία 17
Piia-Noora Kauppi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την 
επέκταση του ορισμού της αρχής του 
«συνετού επενδυτή» κατά τρόπο που να 
απαιτεί από τους επενδυτές να
επαληθεύουν ότι τα εναλλακτικά
επενδυτικά κεφάλαια στα οποία επενδύουν
πληρούν τα πρότυπα βέλτιστης πρακτικής
του κλάδου·

3. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη 
συμπερίληψη στον ορισμό της αρχής του 
«συνετού επενδυτή», όπου η αρχή είναι 
ενσωματωμένη στην υφιστάμενη 
κοινοτική νομοθεσία, την απαίτηση οι 
επενδυτές να επαληθεύουν ότι τα
εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια στα
οποία επενδύουν τηρούν τη δέουσα 
νομοθεσία και πληρούν τα πρότυπα
βέλτιστης πρακτικής του κλάδου·

Or. en
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Τροπολογία 18
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη
δυνατότητα να απαιτείται από τα όργανα
των κλάδων των αμοιβαίων κεφαλαίων
κινδύνου και των ιδιωτικών μετοχικών
κεφαλαίων να κοινοποιούν στην
ευρωπαϊκή επιτροπή ρυθμιστικών αρχών 
των αγορών κινητών αξιών τα πρότυπα
βέλτιστων πρακτικών, καθώς και τις όποιες
ουσιαστικές αλλαγές πραγματοποιούνται 
σε αυτά· θεωρεί ότι μια βάση δεδομένων, η 
οποία θα δημιουργηθεί κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, θα μπορεί να χρησιμεύει ως σημείο 
αναφοράς για τους επενδυτές·

4. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη
δυνατότητα να απαιτείται από τα όργανα
των κλάδων των αμοιβαίων κεφαλαίων
κινδύνου και των ιδιωτικών μετοχικών
κεφαλαίων να κοινοποιούν στην
ευρωπαϊκή επιτροπή ρυθμιστικών αρχών 
των αγορών κινητών αξιών τα πρότυπα
βέλτιστων πρακτικών, καθώς και τις όποιες
ουσιαστικές αλλαγές πραγματοποιούνται 
σε αυτά· θεωρεί ότι μια δημόσια και 
εναρμονισμένη βάση δεδομένων, η οποία 
θα δημιουργηθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα 
μπορεί να χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς 
για τους επενδυτές·

Or. en

Τροπολογία 19
Sharon Bowles

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη
δυνατότητα να απαιτείται από τα όργανα
των κλάδων των αμοιβαίων κεφαλαίων
κινδύνου και των ιδιωτικών μετοχικών
κεφαλαίων να κοινοποιούν στην
ευρωπαϊκή επιτροπή ρυθμιστικών αρχών 
των αγορών κινητών αξιών τα πρότυπα
βέλτιστων πρακτικών, καθώς και τις όποιες
ουσιαστικές αλλαγές πραγματοποιούνται 
σε αυτά· θεωρεί ότι μια βάση δεδομένων, η 
οποία θα δημιουργηθεί κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, θα μπορεί να χρησιμεύει ως σημείο 

4. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη
δυνατότητα να απαιτείται από τα όργανα
των κλάδων των αμοιβαίων κεφαλαίων
κινδύνου και των ιδιωτικών μετοχικών
κεφαλαίων να κοινοποιούν στην
ευρωπαϊκή επιτροπή ρυθμιστικών αρχών 
των αγορών κινητών αξιών τα πρότυπα
βέλτιστων πρακτικών, καθώς και τις όποιες
ουσιαστικές αλλαγές πραγματοποιούνται 
σε αυτά· θεωρεί ότι μια βάση δεδομένων, η 
οποία θα δημιουργηθεί κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, θα μπορεί να χρησιμεύει ως σημείο 
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αναφοράς για τους επενδυτές· αναφοράς για τους επενδυτές· αναγνωρίζει 
το έργο που επιτελείται σχετικά με
εθελοντικούς κώδικες και αρχές σε 
παγκόσμιο επίπεδο, όπως οι αρχές για την 
αξιολόγηση των χαρτοφυλακίων 
αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου της 
Διεθνούς Οργάνωσης Επιτροπών 
Κινητών Αξιών (IOSCO), και θεωρεί ότι, 
σε τελική ανάλυση, οποιαδήποτε 
απάντηση θα πρέπει να αναζητείται σε 
παγκόσμιο επίπεδο στον βαθμό που είναι 
αυτό δυνατό·

Or. en

Τροπολογία 20
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι, προκειμένου να 
εκπληρωθεί η ανάγκη παρακολούθησης
της δραστηριότητας της αγοράς για λόγους
εποπτείας, οι πληροφορίες σχετικά με τις 
συμμετοχές σε αμοιβαία κεφάλαια
κινδύνου και τον δανεισμό πρέπει να
βρίσκονται στη διάθεση των αρμόδιων
εποπτικών αρχών μέσω βασικών 
διαμεσολαβητών· τονίζει ότι οι 
απαιτήσεις για πληροφορίες δεν πρέπει να 
επιβαρύνουν υπερβολικά τους βασικούς 
διαμεσολαβητές και ότι οι εθνικές 
εποπτικές αρχές πρέπει να αποσκοπούν, 
όπου είναι απαραίτητο ή/και δέον, στην 
εναρμόνιση των απαιτήσεών τους·

5. πιστεύει ότι, προκειμένου να 
εκπληρωθεί η ανάγκη παρακολούθησης
της δραστηριότητας της αγοράς για λόγους
εποπτείας, όλες οι απαραίτητες 
πληροφορίες σχετικά με τις συμμετοχές σε
αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και τον
δανεισμό πρέπει να βρίσκονται στη
διάθεση των αρμόδιων εποπτικών αρχών
μέσω βασικών διαμεσολαβητών· τονίζει 
ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές πρέπει να 
αποσκοπούν στην εναρμόνιση των 
απαιτήσεών τους προκειμένου να 
αποφύγουν την υπερβολική ρύθμιση
(«gold-plating») και τη ρυθμιστική 
αυθαιρεσία και να προωθήσουν μια 
πραγματικά ολοκληρωμένη 
χρηματοπιστωτική αγορά·

Or. en
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Τροπολογία 21
Piia-Noora Kauppi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι, προκειμένου να 
εκπληρωθεί η ανάγκη παρακολούθησης
της δραστηριότητας της αγοράς για λόγους
εποπτείας, οι πληροφορίες σχετικά με τις
συμμετοχές σε αμοιβαία κεφάλαια
κινδύνου και τον δανεισμό πρέπει να
βρίσκονται στη διάθεση των αρμόδιων
εποπτικών αρχών μέσω βασικών 
διαμεσολαβητών· τονίζει ότι οι απαιτήσεις
για πληροφορίες δεν πρέπει να
επιβαρύνουν υπερβολικά τους βασικούς 
διαμεσολαβητές και ότι οι εθνικές 
εποπτικές αρχές πρέπει να αποσκοπούν, 
όπου είναι απαραίτητο ή/και δέον, στην 
εναρμόνιση των απαιτήσεών τους·

5. πιστεύει ότι, προκειμένου να 
εκπληρωθεί η ανάγκη παρακολούθησης
της δραστηριότητας της αγοράς για λόγους
εποπτείας, οι πληροφορίες σχετικά με τα 
ανοίγματα σε αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου 
και τον δανεισμό πρέπει να βρίσκονται στη
διάθεση των αρμόδιων εποπτικών αρχών
μέσω βασικών διαμεσολαβητών· τονίζει 
ότι οι απαιτήσεις για πληροφορίες δεν
πρέπει να επιβαρύνουν υπερβολικά τους 
βασικούς διαμεσολαβητές και ότι οι 
εθνικές εποπτικές αρχές πρέπει να 
αποσκοπούν, όπου είναι απαραίτητο ή/και 
δέον, στην εναρμόνιση των απαιτήσεών
τους·

Or. en

Τροπολογία 22
Piia-Noora Kauppi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 αναγνωρίζει ότι η υπερβολική μόχλευση
ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη
σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών· πιστεύει, ωστόσο, ότι ο κίνδυνος
αποτελεί μέρος αυτών των αγορών και ότι
πρέπει να επαφίεται στους συμμετέχοντες
στις εν λόγω αγορές να αξιολογούν το 
ύψος του ρίσκου που θα πάρουν· δεν 
στηρίζει, επομένως, την ιδέα να καθοριστεί 
ένα νόμιμο μέγιστο επίπεδο μόχλευσης·

6. αναγνωρίζει ότι η υπερβολική μόχλευση
ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη
χρηματοπιστωτική σταθερότητα των 
εταιρειών και τις χρηματοπιστωτικές
αγορές· πιστεύει, ωστόσο, ότι ο κίνδυνος
αποτελεί μέρος αυτών των αγορών και ότι
πρέπει να επαφίεται στους συμμετέχοντες
στις εν λόγω αγορές να αξιολογούν το 
ύψος του ρίσκου που θα πάρουν· δεν 
στηρίζει, επομένως, την ιδέα να καθοριστεί 
ένα νόμιμο μέγιστο επίπεδο μόχλευσης·

Or. en
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Τροπολογία 23
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. αναγνωρίζει ότι η υπερβολική μόχλευση
ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη
σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών
αγορών· πιστεύει, ωστόσο, ότι ο κίνδυνος 
αποτελεί μέρος αυτών των αγορών και 
ότι πρέπει να επαφίεται στους 
συμμετέχοντες στις εν λόγω αγορές να 
αξιολογούν το ύψος του ρίσκου που θα 
πάρουν· δεν στηρίζει, επομένως, την ιδέα 
να καθοριστεί ένα νόμιμο μέγιστο επίπεδο 
μόχλευσης·

6. αναγνωρίζει ότι η υπερβολική μόχλευση
ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη
σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών
αγορών· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις για τον περιορισμό του 
επιπέδου της πιθανής μόχλευσης 
προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση
των συστημικών κινδύνων· ζητεί από την 
Επιτροπή να θεσπίσει μια δέσμη νομικών 
μέσων που θα δίνουν τη δυνατότητα 
στους επόπτες να παρεμβαίνουν και να 
υποχρεώνουν τις χρηματοπιστωτικές 
αγορές να λειτουργούν προς όφελος της 
πραγματικής οικονομίας· 

Or. en

Τροπολογία 24
Wolf Klinz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. προτρέπει την Επιτροπή να εισαγάγει 
έναν ενιαίο ορισμό ιδιωτικής 
τοποθέτησης στην ΕΕ.

7. προτρέπει την Επιτροπή να θεσπίσει ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ιδιωτικής 
τοποθέτησης προκειμένου να εξαλείψει 
τα εμπόδια στη διασυνοριακή διανομή 
εναλλακτικών επενδύσεων.

Or. en
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Τροπολογία 25
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7a. επισημαίνει ότι η τρέχουσα δομή της 
εταιρικής διακυβέρνησης δεν είναι 
ισορροπημένη· καλεί την Επιτροπή και τη 
βιομηχανία να θεσπίσουν κώδικες 
συμπεριφοράς που θα ενισχύσουν τις 
αρμοδιότητες των σημαντικών 
«φυλάκων» όπως τα εποπτικά συμβούλια, 
τα συμβούλια εργαζομένων και οι 
ελεγκτές, και να βελτιώσουν τη 
μεθοδολογία εργασίας αναλυτών και 
οργανισμών αξιολόγησης.

Or. en
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