
AM\722236FI.doc PE405.953v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Oikeudellisten asioiden valiokunta

2007/2238(INI)

8.5.2008

TARKISTUKSET
1 - 25

Lausuntoluonnos
Piia-Noora Kauppi
(PE404.799v01-00)

hedge-rahastoista ja pääomasijoitusrahastoista
(2007/2238(INI))



PE405.953v01-00 2/15 AM\722236FI.doc

FI

AM_Com_NonLegOpinion



AM\722236FI.doc 3/15 PE405.953v01-00

FI

Tarkistus 1
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että hedge-rahastoilla
ja pääomasijoitusrahastoilla on tärkeä 
myönteinen tehtävä Euroopan taloudessa, 
sillä ne lisäävät Euroopan kilpailukykyä ja 
edesauttavat työpaikkojen luomista,

A. ottaa huomioon, että hedge-rahastojen 
ja pääomasijoitusrahastojen pitkän 
aikavälin investoinneilla voi olla tärkeä 
myönteinen tehtävä Euroopan taloudessa, 
sillä ne lisäävät Euroopan kilpailukykyä ja 
edesauttavat työpaikkojen luomista,

Or. en

Tarkistus 2
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että hedge-rahastot 
ja pääomasijoitusstrategiat perustuvat 
usein merkittävän taloudellisen riskin 
ottamiseen ja velkarahoituksen korkean 
osuuteen, mikä aiheuttaa huolta 
rahoitusalan vakaudesta,

Or. en

Tarkistus 3
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että ei ole olemassa 
yhteisön erityistä lainsäädäntöä hedge-
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rahastoista ja pääomasijoitusrahastoista,

Or. en

Tarkistus 4
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. ottaa huomioon, että periaatesääntely on 
asianmukainen tapa säännellä 
rahoitusmarkkinoita, sillä sen avulla 
pysytään markkinakehityksen mukana 
paremmin kuin tuotekohtaisella 
sääntelyllä,

C. katsoo, ettei hedge-rahastojen ja 
pääomasijoitusrahastojen itsesäätely on 
riittämätöntä; ottaa huomioon, että 
periaatesääntely on asianmukainen tapa 
säännellä rahoitusmarkkinoita, sillä sen 
avulla pysytään markkinakehityksen 
mukana,

Or. en

Tarkistus 5
Sharon Bowles

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C a. katsoo, että hedge-rahastoja ja 
pääomasijoitusrahastoja ei pitäisi 
kohdella eri tavalla kuin muita yksityisiä 
investointeja eikä niihin pitäisi soveltaa 
erityistä lainsäädäntöä epäreilusti niin, 
että niiden kilpailukyky kärsii,

Or. en
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Tarkistus 6
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. ottaa huomioon, että samalla kun 
avoimuus on ratkaisevan tärkeää toimiville 
markkinoille, sen on oltava kohderyhmän 
kannalta harkittua; ottaa huomioon, että 
harkitsematon avoimuus vaikuttaa 
kielteisesti markkinoiden vakauteen 
laumakäyttäytymisen ja 
saalistuskaupankäynnin kautta ja vaarantaa 
koko vaihtoehtoisia investointeja koskevan 
liiketoimintamallin, joka perustuu 
innovatiivisiin kaupankäyntistrategioihin,

D. ottaa huomioon, että nykyinen 
rahoitusalan kriisi on tuonut korostetusti 
esiin avoimuuden puutteen ja että on 
tunnustettua, että avoimuutta olisi 
lisättävä eri tasoilla, ottaa huomioon, että 
samalla kun avoimuus on ratkaisevan 
tärkeää toimiville markkinoille, sen on 
oltava kohderyhmän kannalta harkittua; 
ottaa huomioon, että harkitsematon 
avoimuus vaikuttaa kielteisesti 
markkinoiden vakauteen 
laumakäyttäytymisen ja 
saalistuskaupankäynnin kautta ja vaarantaa 
koko vaihtoehtoisia investointeja koskevan 
liiketoimintamallin, joka perustuu 
innovatiivisiin kaupankäyntistrategioihin,

Or. en

Tarkistus 7
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

E a. ottaa huomioon, että hedge-
rahastojen ja pääomasijoitusrahastojen 
kokonaisvaikutus saattaa johtaa 
järjestelmäriskeihin; ottaa huomioon, että 
rahoitusmarkkinoiden valvojilla ei ole 
kokonaiskuvaa hedge-rahastojen ja 
pääomasijoitusrahastojen toiminnasta; 
ottaa huomioon, että nykyisin ei ole 
olemassa asianmukaisia oikeudellisia 
välineitä, joiden avulla 
markkinaviranomaiset voisivat estää 
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hedge-rahastoja ja 
pääomasijoitusrahastoja horjuttamasta 
rahoitusmarkkinoiden vakautta,

Or. en

Tarkistus 8
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan E b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

E b. ottaa huomioon, että hedge-
rahastojen ja pääomasijoitusrahastojen 
johtajien palkkausjärjestelmät saattavat 
aiheuttaa kielteisiä kannustimia, jotka 
johtavat vastuuttomaan riskinottoon,

Or. en

Tarkistus 9
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan E c kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

E c. ottaa huomioon, että yritysten 
nykyisessä hallinnointijärjestelmässä on 
epätasapainoa, joka koskee omistusta,
valvontaa, avoimuutta, vastuuta ja 
tiedottamista; ottaa huomioon, että hedge-
rahastot ja pääomasijoitusrahastot 
saattavat vaikuttaa negatiivisesti 
toiminnallisen johdon avoimuuteen;

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

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. ottaa huomioon, että yhteisöllä on 
rahoitusmarkkinoita koskevaa 
lainsäädäntöä, jota suoraan tai epäsuorasti 
sovelletaan hedge-rahastoihin ja 
pääomasijoitusrahastoihin; korostaa, että 
suurin osa tästä lainsäädännöstä on 
suhteellisen uutta ja että sen täyttä 
vaikutusta ei vielä voida arvioida; näin 
ollen kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
varmistamaan, että lainsäädäntö pannaan 
täytäntöön ja sitä sovelletaan 
yhdenmukaisesti;

1. ottaa huomioon, että yhteisöllä on 
rahoitusmarkkinoita koskevaa 
lainsäädäntöä, jota suoraan tai epäsuorasti, 
ja ainoastaan jossakin määrin, sovelletaan 
hedge-rahastoihin ja 
pääomasijoitusrahastoihin; korostaa, että 
suurin osa tästä lainsäädännöstä on 
suhteellisen uutta ja että sen täyttä 
vaikutusta ei vielä voida arvioida; näin 
ollen kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
varmistamaan, että lainsäädäntö pannaan 
täytäntöön ja sitä sovelletaan 
yhdenmukaisesti;

Or. en

Tarkistus 11
Sharon Bowles

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. ottaa huomioon, että yhteisöllä on 
rahoitusmarkkinoita koskevaa 
lainsäädäntöä, jota suoraan tai epäsuorasti 
sovelletaan hedge-rahastoihin ja 
pääomasijoitusrahastoihin; korostaa, että 
suurin osa tästä lainsäädännöstä on 
suhteellisen uutta ja että sen täyttä 
vaikutusta ei vielä voida arvioida; näin 
ollen kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
varmistamaan, että lainsäädäntö pannaan 
täytäntöön ja sitä sovelletaan 
yhdenmukaisesti;

1. ottaa huomioon, että yhteisöllä on 
rahoitusmarkkinoita koskevaa 
lainsäädäntöä, jota suoraan tai epäsuorasti 
sovelletaan hedge-rahastoihin ja 
pääomasijoitusrahastoihin; korostaa, että 
suurin osa tästä lainsäädännöstä on 
suhteellisen uutta ja että sen täyttä 
vaikutusta ei vielä voida arvioida; näin 
ollen kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
varmistamaan, että lainsäädäntö pannaan 
täytäntöön ja sitä sovelletaan 
yhdenmukaisesti; korostaa, että on 
vältettävä luomasta epätasapainoa 
yksityisiltä pääomasijoitusyhtiöiltä 
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vaadittujen kaupallisten tiedonantojen ja 
muilta yksityisyrityksiltä vaadittujen 
tiedonantojen välille; katsoo, että kaikista 
lisämuutoksista nykyiseen lainsäädäntöön 
on tehtävä aisanmukainen 
kustannus/hyöty-analyysi, eivätkä ne saa 
olla syrjiviä;

Or. en

Tarkistus 12
Sharon Bowles

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että nykyisen 
lainsäädännön lisäksi hedge-rahasto- ja 
pääomasijoitusrahastoteollisuus on 
tuottanut omia vapaaehtoisia normeja ja 
parhaita käytäntöjä; tukee näitä aloitteita ja 
katsoo, että kyseinen pehmeän 
lainsäädännön lähestymistapa soveltuu 
näiden kahden alan sääntelyyn, koska 
teollisuuden aloitteesta syntyneet normit 
voivat pysyä markkinakehityksen mukana 
paremmin kuin raskas sääntely ja
kykenevät yhteisön lainsäädäntöä 
todennäköisemmin asettamaan tietyn 
tasoisen yleisen valvonnan erityisesti 
yhteisön ulkopuolella sijaitseville 
markkinatoimijoille;

2. panee merkille, että nykyisen 
lainsäädännön lisäksi hedge-rahasto- ja 
pääomasijoitusrahastoteollisuus on 
tuottanut omia vapaaehtoisia normeja ja 
parhaita käytäntöjä; tukee näitä aloitteita ja 
katsoo, että kyseinen pehmeän 
lainsäädännön lähestymistapa soveltuu 
näiden kahden alan sääntelyyn, koska 
teollisuuden aloitteesta syntyneet normit 
voivat pysyä markkinakehityksen mukana 
paremmin kuin raskas sääntely ja 
kykenevät yhteisön lainsäädäntöä 
todennäköisemmin asettamaan tietyn 
tasoisen yleisen valvonnan erityisesti 
yhteisön ulkopuolella sijaitseville 
markkinatoimijoille; uskoo, että 
kaikenlaisella liiallisella sääntelyllä on 
vahingollinen vaikutus, joka saa 
useammat hedge-rahastojen hoitajat ja 
pääomasijoitusrahastot siirtymään 
yhteisön ulkopuolelle, mitä puolestaan 
johtaa avoimuuden ja valvonnan 
vähentymiseen;

Or. en
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Tarkistus 13
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että nykyisen 
lainsäädännön lisäksi hedge-rahasto- ja 
pääomasijoitusrahastoteollisuus on 
tuottanut omia vapaaehtoisia normeja ja 
parhaita käytäntöjä; tukee näitä aloitteita ja 
katsoo, että kyseinen pehmeän 
lainsäädännön lähestymistapa soveltuu 
näiden kahden alan sääntelyyn, koska 
teollisuuden aloitteesta syntyneet normit
voivat pysyä markkinakehityksen mukana 
paremmin kuin raskas sääntely ja 
kykenevät yhteisön lainsäädäntöä 
todennäköisemmin asettamaan tietyn 
tasoisen yleisen valvonnan erityisesti 
yhteisön ulkopuolella sijaitseville 
markkinatoimijoille;

2. panee merkille, että nykyisen 
lainsäädännön lisäksi hedge-rahasto- ja 
pääomasijoitusrahastoteollisuus on 
tuottanut omia vapaaehtoisia normeja ja 
parhaita käytäntöjä; tukee näitä aloitteita, 
mutta korostaa, että kyseinen pehmeän 
lainsäädännön lähestymistapa ei riitä
näiden kahden alan sääntelyyn, koska ne 
aloitteet eivät ole sitovia eivätkä estä 
vähemmän vastuullisia teollisuuden 
toimijoita ottamasta liiallisia riskejä 
saadakseen investoinneista korkeampia 
tuottoja; vaatii komissiota esittämään 
ehdotuksia, jotka Lamfalussy-prosessin 
tapaan ovat periaatteellisia niin, että ne 
voivat pysyä markkinakehityksen mukana;

Or. en

Tarkistus 14
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota tutkimaan 
mahdollisuuksia säännellä yhteisön 
ulkopuolisia markkinatoimijoita 
maailmanlaajuisesti;

Or. en
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Tarkistus 15
Sharon Bowles

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. tunnustaa pääomasijoitusrahastojen 
myönteisen roolin uusien 
riskipääomayhtiöiden tukemisessa ja 
rahoituksellisen ja liikkeenjohdollisen 
arvon ja kokemuksen antamisessa 
tappiota tuottaville yrityksille; toteaa, että 
kaikenlainen ”yhtiön pilkkominen” on 
poikkeus eikä normi; toteaa, että 
jäsenvaltiot ovat toteuttaneet tai voivat 
toteuttaa toimenpiteitä yhtiön 
pilkkomistapauksia vastaan, ja että 
sijoitusyhtiöiden johtajilla on myös 
edunvalvontaa koskevia velvollisuuksia 
yhtiölleen sekä velvollisuus kuulla 
työntekijöitä samalla tavalla kuin muissa 
yhtiöissä;

Or. en

Tarkistus 16
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota harkitsemaan 
"varovaisuusperiaatteen" määritelmän 
laajentamista siten, että investoijia 
vaaditaan tarkistamaan, että niiden 
investointien kohteena olevat 
vaihtoehtoiset investointirahastot 
noudattavat teollisuuden normeja parhaista 
käytännöistä;

3. kehottaa komissiota harkitsemaan 
"varovaisuusperiaatteen" määritelmän 
laajentamista siten, että investoijia 
vaaditaan tarkistamaan, että niiden 
investointien kohteena olevat 
vaihtoehtoiset investointirahastot 
noudattavat myös teollisuuden normeja 
parhaista käytännöistä;

Or. en
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Tarkistus 17
Piia-Noora Kauppi

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota harkitsemaan 
"varovaisuusperiaatteen" määritelmän 
laajentamista siten, että investoijia 
vaaditaan tarkistamaan, että niiden 
investointien kohteena olevat 
vaihtoehtoiset investointirahastot 
noudattavat teollisuuden normeja parhaista 
käytännöistä;

3. kehottaa komissiota harkitsemaan, että 
"varovaisuusperiaatteen" määritelmään 
sisällytettäisiin, jos periaate otetaan 
nykyiseen yhteisön lainsäädäntöön, 
investoijille vaatimus tarkistaa, että niiden 
investointien kohteena olevat 
vaihtoehtoiset investointirahastot 
noudattavat asiaankuuluvaa 
lainsäädäntöä ja teollisuuden normeja 
parhaista käytännöistä;

Or. en

Tarkistus 18
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota tutkimaan 
mahdollisuutta vaatia hedge-rahasto- ja 
pääomasijoitusrahastoteollisuuden elimiä 
ilmoittamaan Euroopan 
arvopaperimarkkinavalvojien komitealle 
parhaita käytäntöjä koskevat normit sekä 
kaikki oleelliset muutokset niihin; katsoo, 
että täten perustettava tietokanta voisi 
toimia vertailukohtana investoijille;

4. kehottaa komissiota tutkimaan 
mahdollisuutta vaatia hedge-rahasto- ja 
pääomasijoitusrahastoteollisuuden elimiä 
ilmoittamaan Euroopan 
arvopaperimarkkinavalvojien komitealle 
parhaita käytäntöjä koskevat normit sekä 
kaikki oleelliset muutokset niihin; katsoo, 
että täten perustettava julkinen ja 
yhdenmukainen tietokanta voisi toimia 
vertailukohtana investoijille;

Or. en
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Tarkistus 19
Sharon Bowles

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota tutkimaan 
mahdollisuutta vaatia hedge-rahasto- ja 
pääomasijoitusrahastoteollisuuden elimiä 
ilmoittamaan Euroopan 
arvopaperimarkkinavalvojien komitealle 
parhaita käytäntöjä koskevat normit sekä 
kaikki oleelliset muutokset niihin; katsoo, 
että täten perustettava tietokanta voisi 
toimia vertailukohtana investoijille;

4. kehottaa komissiota tutkimaan 
mahdollisuutta vaatia hedge-rahasto- ja 
pääomasijoitusrahastoteollisuuden elimiä 
ilmoittamaan Euroopan 
arvopaperimarkkinavalvojien komitealle 
parhaita käytäntöjä koskevat normit sekä 
kaikki oleelliset muutokset niihin; katsoo, 
että täten perustettava tietokanta voisi 
toimia vertailukohtana investoijille;
tunnustaa sen työn merkityksen, jota on 
tehty vapaaehtoisten toimintatapojen ja 
periaatteiden luomiseksi 
maailmanlaajuisella tasolla, ja joihin 
kuuluvat esimerkiksi arvopaperipörssiä 
valvovien viranomaisten kansainvälisen 
järjestön periaatteet hedge-rahastojen 
sijoitustuotteiden arvostamiseksi, ja 
katsoo, että lopulta kaikkien ratkaisujen 
olisi mahdollisuuksien mukaan oltava 
maailmanlaajuisia;

Or. en

Tarkistus 20
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että markkinatoimien 
seurantatarpeen tyydyttämiseksi 
valvontatarkoituksessa tiedot hedge-
rahasto-osakkuuksista ja -luotonannosta 
olisi annettava toimivaltaisten 
valvontaviranomaisten käyttöön rahaston 
vastapuolien kautta; painottaa, että 

5. katsoo, että markkinatoimien 
seurantatarpeen tyydyttämiseksi 
valvontatarkoituksessa kaikki tarpeelliset 
tiedot hedge-rahasto-osakkuuksista ja -
luotonannosta olisi annettava 
toimivaltaisten valvontaviranomaisten 
käyttöön rahaston vastapuolien kautta; 
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tiedottamisvaatimuksilla ei pitäisi asettaa 
kohtuutonta taakkaa rahaston 
vastapuolille ja että kansallisten 
valvontaviranomaisten olisi pyrittävä 
tarvittaessa ja/tai soveltuvissa tapauksissa
yhdenmukaistamaan vaatimuksiaan;

painottaa, että kansallisten 
valvontaviranomaisten olisi pyrittävä 
yhdenmukaistamaan vaatimuksiaan, jotta 
voidaan välttää liiallista ja mielivaltaista 
sääntelyä ja edistää aidosti yhdentyneitä 
rahoitusmarkkinoita;

Or. en

Tarkistus 21
Piia-Noora Kauppi

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että markkinatoimien 
seurantatarpeen tyydyttämiseksi 
valvontatarkoituksessa tiedot hedge-
rahasto-osakkuuksista ja -luotonannosta 
olisi annettava toimivaltaisten 
valvontaviranomaisten käyttöön rahaston 
vastapuolien kautta; painottaa, että 
tiedottamisvaatimuksilla ei pitäisi asettaa 
kohtuutonta taakkaa rahaston vastapuolille 
ja että kansallisten valvontaviranomaisten 
olisi pyrittävä tarvittaessa ja/tai 
soveltuvissa tapauksissa 
yhdenmukaistamaan vaatimuksiaan;

5. katsoo, että markkinatoimien 
seurantatarpeen tyydyttämiseksi 
valvontatarkoituksessa tiedot hedge-
rahastovastuista ja -luotonannosta olisi 
annettava toimivaltaisten 
valvontaviranomaisten käyttöön rahaston 
vastapuolien kautta; painottaa, että 
tiedottamisvaatimuksilla ei pitäisi asettaa 
kohtuutonta taakkaa rahaston vastapuolille 
ja että kansallisten valvontaviranomaisten 
olisi pyrittävä tarvittaessa ja/tai 
soveltuvissa tapauksissa 
yhdenmukaistamaan vaatimuksiaan;

Or. en

Tarkistus 22
Piia-Noora Kauppi

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. tunnustaa, että lainapääoman liiallinen 
osuus pääomasta saattaa vaarantaa 
rahoitusmarkkinoiden vakauden; katsoo 

6. tunnustaa, että lainapääoman liiallinen 
osuus pääomasta saattaa vaarantaa 
yhtiöiden rahoituksen vakautta ja 
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kuitenkin, että riski kuuluu osana näille 
markkinoille ja että on jätettävä kyseisille 
markkinoille osallistuvien tehtäväksi 
arvioida otettavan riskin sopiva taso; ei 
siten tue ajatusta, että asetetaan laillinen 
enimmäisvipuvaikutus (maximum level of 
leverage);

rahoitusmarkkinoita; katsoo kuitenkin, 
että riski kuuluu osana näille markkinoille 
ja että on jätettävä kyseisille markkinoille 
osallistuvien tehtäväksi arvioida otettavan 
riskin sopiva taso; ei siten tue ajatusta, että 
asetetaan laillinen enimmäisvipuvaikutus 
(maximum level of leverage);

Or. en

Tarkistus 23
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. tunnustaa, että lainapääoman liiallinen 
osuus pääomasta saattaa vaarantaa 
rahoitusmarkkinoiden vakauden; katsoo 
kuitenkin, että riski kuuluu osana näille 
markkinoille ja että on jätettävä kyseisille 
markkinoille osallistuvien tehtäväksi 
arvioida otettavan riskin sopiva taso; ei 
siten tue ajatusta, että asetetaan laillinen 
enimmäisvipuvaikutus (maximum level of 
leverage);

6. tunnustaa, että lainapääoman liiallinen 
osuus pääomasta saattaa vaarantaa 
rahoitusmarkkinoiden vakauden; kehottaa 
komissiota esittämään ehdotuksia 
mahdollisen lainapääoman osuuden 
rajoittamiseksi niin, että voidaan estää 
järjestelmäriskien leviäminen; vaatii 
komissiota antamaan säädöksiä, joiden 
avulla valvojat voivat puuttua tilanteeseen 
ja saada rahoitusmarkkinat toimimaan 
reaalitalouden eduksi;

Or. en

Tarkistus 24
Wolf Klinz

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota antamaan 
yhtenäisen määritelmän suunnatuille 
anneille EU:ssa.

7. kehottaa komissiota luomaan 
eurooppalaisen sijoitusjärjestelmän, jotta 
voidaan poistaa esteet vaihtoehtoisten 
investointien rajatylittävältä jakelulta.
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Tarkistus 25
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. panee merkille, että yritysten nykyisen 
hallinnointijärjestelmän rakenne on 
epätasapainoinen; kehottaa komissiota ja 
teollisuutta vahvistamaan 
käytännesääntöjä, joilla lisätään 
tärkeiden portinvartijoiden kuten 
valvontaneuvostojen, yritysneuvostojen ja 
tilintarkastajien toimivaltaa ja 
parannetaan analyysintekijöiden ja 
luokituslaitosten työmenetelmiä,

Or. en
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