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Grozījums Nr. 1
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Atzinuma projekts
A apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā riska ieguldījumu fondiem un 
privātā kapitāla fondiem ir svarīga pozitīva
nozīme Eiropas Savienības ekonomikā, jo 
tie palielina Eiropas Savienības 
konkurētspēju un sekmē darba vietu 
radīšanu;

A. tā kā riska ieguldījumu fondu un privātā 
kapitāla fondu ilgtermiņa ieguldījumiem 
var būt svarīga nozīme Eiropas Savienības 
ekonomikā, jo tie palielina Eiropas 
Savienības konkurētspēju un sekmē darba 
vietu radīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Atzinuma projekts
A.a apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

A.a tā kā riska ieguldījumu fondu un 
privātā kapitāla fondu ieguldījumu 
stratēģiju pamatā bieži ir ievērojams 
finansiālais risks un lielas parādsaistības, 
kas rada bažas par finansiālo stabilitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Atzinuma projekts
B.a apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

B.a tā kā nav konkrētu Kopienas tiesību 
aktu par riska ieguldījumu fondiem un 

Adlib Express Watermark



PE405.953v01-00 4/14 AM\722236LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

privātā kapitāla fondiem;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Atzinuma projekts
C apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

C. tā kā uz principiem pamatots regulējums 
ir piemērota pieeja finanšu tirgus 
regulēšanai, jo tas labāk spēj izsekot tirgus 
attīstībai nekā regulējums, kas attiecas uz 
produktu kategoriju;

C. tā kā riska ieguldījumu fondu un 
privātā kapitāla fondu pašregulējums nav 
pietiekams; tā kā uz principiem pamatots 
regulējums ir piemērota pieeja finanšu 
tirgus regulēšanai, jo tas spēj izsekot tirgus 
attīstībai;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Sharon Bowles

Atzinuma projekts
C.a apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

C.a tā kā pret riska ieguldījumu fondiem 
un privātā kapitāla fondiem nav jāizturas 
atšķirīgi, salīdzinot ar citiem privātiem 
ieguldītājiem, un tiem nav jāpiemēro īpaši 
tiesību akti, kas netaisnīgi ietekmē to 
konkurētspēju;

Or. en
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Grozījums Nr. 6
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Atzinuma projekts
D apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

D. tā kā, lai gan pārskatāmība ir būtiski 
svarīga tirgus darbībai, tai ir jābūt 
mērķtiecīgai attiecībā uz mērķgrupu; tā kā 
pārskatāmība, kas nav mērķtiecīga, 
nelabvēlīgi ietekmē tirgus stabilitāti 
manipulāciju un negodīgas tirdzniecības, 
kā arī risku, kas kopumā sagrauj alternatīvo 
investīciju darījumu modeli, kura pamatā ir 
novatoriskas tirdzniecības stratēģijas, dēļ;

D. tā kā pašreizējā finanšu krīze ir 
izcēlusi pārskatāmības trūkumu un tā kā 
ir atzīts, ka ir nepieciešams palielināt 
pārskatāmību dažādos līmeņos; tā kā, lai 
gan pārskatāmība ir būtiski svarīga tirgus 
darbībai, tai ir jābūt mērķtiecīgai attiecībā 
uz mērķgrupu; tā kā pārskatāmība, kas nav 
mērķtiecīga, nelabvēlīgi ietekmē tirgus 
stabilitāti manipulāciju un negodīgas 
tirdzniecības, kā arī risku, kas kopumā 
sagrauj alternatīvo investīciju darījumu 
modeli, kura pamatā ir novatoriskas 
tirdzniecības stratēģijas, dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Atzinuma projekts
E.a apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

E.a tā kā riska ieguldījumu fondu un 
privātā kapitāla fondu rīcības kopējā 
ietekme var radīt sistēmiskus riskus; tā kā 
finanšu tirgus uzraudzītāji nespēj pilnībā 
pārraudzīt riska ieguldījumu fondu un 
privātā kapitāla fondu darbību; tā kā 
pašlaik nav nekādu atbilstīgu juridisko 
instrumentu, kas tirgus iestādēm ļautu 
liegt riska ieguldījumu fondiem un privātā 
kapitāla fondiem kaitēt finanšu tirgu 
stabilitātei;

Or. en
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Grozījums Nr. 8
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Atzinuma projekts
E.b apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

E.b tā kā riska ieguldījumu fondu un 
privātā kapitāla fondu vadītāju 
atalgojuma sistēmas var izraisīt 
nepareizus stimulus, kuri noved pie 
bezatbildīgas riska uzņemšanās;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Atzinuma projekts
E.c apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

E.c tā kā pašreizējai korporatīvās 
pārvaldības struktūrai trūkst līdzsvara 
tādā ziņā kā īpašumtiesības, kontrole, 
pārredzamība, pārraudzība, 
pārskatatbildība un informācija; tā kā 
riska ieguldījumu fondi un privātā 
kapitāla fondi var negatīvi ietekmēt 
darbību pārvaldības pārredzamību;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka pastāv Kopienas tiesību aktu 
sistēma, kas attiecas uz finanšu tirgiem un 
ko tieši vai netieši piemēro riska 
ieguldījumu fondiem un privātā kapitāla 
fondiem; uzsver, ka vairums tiesību aktu ir 
salīdzinoši jauni un ka tādēļ to ietekmi 
patlaban pilnībā vēl nevar novērtēt; tādēļ 
aicina dalībvalstis un Komisiju nodrošināt, 
lai tie tiktu konsekventi īstenoti un 
piemēroti;

1. norāda, ka pastāv Kopienas tiesību aktu 
sistēma, kas attiecas uz finanšu tirgiem un 
ko tieši vai netieši un tikai zināmā mērā 
piemēro riska ieguldījumu fondiem un 
privātā kapitāla fondiem; uzsver, ka 
vairums tiesību aktu ir salīdzinoši jauni un 
ka tādēļ to ietekmi patlaban pilnībā vēl 
nevar novērtēt; tādēļ aicina dalībvalstis un 
Komisiju nodrošināt, lai tie tiktu 
konsekventi īstenoti un piemēroti;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Sharon Bowles

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka pastāv Kopienas tiesību aktu 
sistēma, kas attiecas uz finanšu tirgiem un 
ko tieši vai netieši piemēro riska 
ieguldījumu fondiem un privātā kapitāla 
fondiem; uzsver, ka vairums tiesību aktu ir 
salīdzinoši jauni un ka tādēļ to ietekmi 
patlaban pilnībā vēl nevar novērtēt; tādēļ 
aicina dalībvalstis un Komisiju nodrošināt, 
lai tie tiktu konsekventi īstenoti un 
piemēroti;

1. norāda, ka pastāv Kopienas tiesību aktu 
sistēma, kas attiecas uz finanšu tirgiem un 
ko tieši vai netieši piemēro riska 
ieguldījumu fondiem un privātā kapitāla 
fondiem; uzsver, ka vairums tiesību aktu ir 
salīdzinoši jauni un ka tādēļ to ietekmi 
patlaban pilnībā vēl nevar novērtēt; tādēļ 
aicina dalībvalstis un Komisiju nodrošināt, 
lai tie tiktu konsekventi īstenoti un 
piemēroti; uzsver, ka nedrīkst izjaukt 
līdzsvaru starp komerciālās informācijas 
izpaušanas prasībām, kas attiecas uz 
privātā kapitāla pārvaldības 
uzņēmumiem, un prasībām, kas attiecas 
uz citiem uzņēmumiem; norāda, ka par 
visiem turpmākiem esošo tiesību aktu 
pielāgojumiem jāveic pienācīga izmaksu 
un ieguvumu analīze un tie nedrīkst būt 
diskriminējoši;

Or. en
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Grozījums Nr. 12
Sharon Bowles

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka papildus pastāvošajiem 
tiesību aktiem, riska ieguldījumu fondu un 
privātā kapitāla fondu nozarē ir izstrādāti 
brīvprātīgie labākās prakses standarti; 
atbalsta šīs iniciatīvas un uzskata, ka šāda 
nesaistošu normu pieeja ir piemērota abu 
nozaru regulēšanai, jo standarti, kas 
izstrādāti pēc nozares iniciatīvas, var 
izsekot tirgus attīstībai labāk par 
smagnējiem normatīvajiem aktiem un 
veiksmīgāk par Kopienas tiesību aktiem 
pakļaut to noteiktas pakāpes globālai 
kontrolei, jo īpaši tirgus dalībniekus, kas 
atrodas ārzonās;

2. norāda, ka papildus pastāvošajiem 
tiesību aktiem, riska ieguldījumu fondu un 
privātā kapitāla fondu nozarē ir izstrādāti 
brīvprātīgie labākās prakses standarti; 
atbalsta šīs iniciatīvas un uzskata, ka šāda 
nesaistošu normu pieeja ir piemērota abu 
nozaru regulēšanai, jo standarti, kas 
izstrādāti pēc nozares iniciatīvas, var 
izsekot tirgus attīstībai labāk par 
smagnējiem normatīvajiem aktiem un 
veiksmīgāk par Kopienas tiesību aktiem 
pakļaut to noteiktas pakāpes globālai 
kontrolei, jo īpaši tirgus dalībniekus, kas 
atrodas ārzonās; uzskata, ka jebkādam 
pārmērīgam regulējumam būs negatīva 
ietekme, kas izraisīs to, ka vairāk riska 
ieguldījumu fondu vadītāju un privātā 
kapitāla pārvietosies uz ārzonām, kas 
savukārt novedīs pie pārredzamības un 
pārraudzības samazināšanās;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka papildus pastāvošajiem 
tiesību aktiem, riska ieguldījumu fondu un 
privātā kapitāla fondu nozarē ir izstrādāti 
brīvprātīgie labākās prakses standarti; 
atbalsta šīs iniciatīvas un uzskata, ka šāda 

2. norāda, ka papildus pastāvošajiem 
tiesību aktiem, riska ieguldījumu fondu un 
privātā kapitāla fondu nozarē ir izstrādāti 
brīvprātīgie labākās prakses standarti; 
atbalsta šīs iniciatīvas, bet uzsver, ka šāda 
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nesaistošu normu pieeja ir piemērota abu 
nozaru regulēšanai, jo standarti, kas 
izstrādāti pēc nozares iniciatīvas, var 
izsekot tirgus attīstībai labāk par 
smagnējiem normatīvajiem aktiem un 
veiksmīgāk par Kopienas tiesību aktiem 
pakļaut to noteiktas pakāpes globālai 
kontrolei, jo īpaši tirgus dalībniekus, kas 
atrodas ārzonās;

nesaistošu normu pieeja ir nepietiekama 
abu nozaru regulēšanai, jo tās nav 
saistošas un neattur nozares mazāk 
atbildīgos dalībniekus no pārmērīga riska 
uzņemšanās, lai gūtu lielāku peļņu no 
ieguldījumiem; mudina Komisiju 
ierosināt priekšlikumus, kuru pamatā ir 
principi saskaņā ar Lamfalisī procesu, lai 
tie atbilstu tirgus attīstībai;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina Komisiju izskatīt iespēju globāli 
regulēt ārzonu tirgus dalībniekus;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Sharon Bowles

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atzīst pozitīvo lomu, kas piemīt 
privātajam kapitālam, atbalstot jaunus 
riskantus uzņēmumus un pievienojot 
finansiālo un pārvaldības vērtību un 
pieredzi uzņēmumiem, kas cietuši 
neveiksmi; atzīmē, ka jebkāda 
„izpārdošana pa daļām” ir izņēmuma 
pasākums, nevis norma; atzīmē, ka 
dalībvalstīm ir jāievieš vai tās var ieviest 
pasākumus, lai vērstos pret izpārdošanu 
pa daļām, un ka arī kapitāla pārvaldības 
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uzņēmumu direktoriem ir fiduciāri 
pienākumi pret savu uzņēmumu, kā arī 
pienākumi apspriesties ar darbiniekiem, 
tāpat kā citiem uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju pārskatīt piesardzības 
principu definīciju, lai ieguldītāji 
pārbaudītu, ka alternatīvie ieguldījumu 
fondi, kuros viņi izdara ieguldījumus, 
atbilst nozares labākās prakses standartiem;

3. aicina Komisiju pārskatīt piesardzības 
principu definīciju, lai ieguldītāji 
pārbaudītu, ka arī alternatīvie ieguldījumu 
fondi, kuros viņi izdara ieguldījumus, 
atbilst nozares labākās prakses standartiem;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Piia-Noora Kauppi

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju pārskatīt piesardzības 
principu definīciju, lai ieguldītāji 
pārbaudītu, ka alternatīvie ieguldījumu 
fondi, kuros viņi izdara ieguldījumus, 
atbilst nozares labākās prakses standartiem;

3. aicina Komisiju apsvērt iespēju 
piesardzības principa definīcijā 
gadījumos, kad šis princips ir iekļauts 
esošajos Kopienas tiesību aktos, iekļaut 
prasību ieguldītājiem pārbaudīt, vai
alternatīvie ieguldījumu fondi, kuros viņi 
izdara ieguldījumus, atbilst attiecīgajiem 
tiesību aktiem un nozares labākās prakses 
standartiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 18
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju izpētīt iespēju riska 
ieguldījumu fondu un privātā kapitāla 
fondu nozares struktūrām paziņot Eiropas 
Vērtspapīru regulatoru komitejai par 
labākās prakses standartiem, kā arī par 
būtiskām izmaiņām, kas tiek veiktas; 
uzskata, ka šādā veidā izveidota datu bāze 
varētu derēt kā uzziņas avots ieguldītājiem;

4. aicina Komisiju izpētīt iespēju riska 
ieguldījumu fondu un privātā kapitāla 
fondu nozares struktūrām paziņot Eiropas 
Vērtspapīru regulatoru komitejai par 
labākās prakses standartiem, kā arī par 
būtiskām izmaiņām, kas tiek veiktas; 
uzskata, ka šādā veidā izveidota valsts vai 
privāta datu bāze varētu derēt kā uzziņas 
avots ieguldītājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Sharon Bowles

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju izpētīt iespēju riska 
ieguldījumu fondu un privātā kapitāla 
fondu nozares struktūrām paziņot Eiropas 
Vērtspapīru regulatoru komitejai par 
labākās prakses standartiem, kā arī par 
būtiskām izmaiņām, kas tiek veiktas; 
uzskata, ka šādā veidā izveidota datu bāze 
varētu derēt kā uzziņas avots ieguldītājiem;

4. aicina Komisiju izpētīt iespēju riska 
ieguldījumu fondu un privātā kapitāla 
fondu nozares struktūrām paziņot Eiropas 
Vērtspapīru regulatoru komitejai par 
labākās prakses standartiem, kā arī par 
būtiskām izmaiņām, kas tiek veiktas; 
uzskata, ka šādā veidā izveidota datu bāze 
varētu derēt kā uzziņas avots ieguldītājiem; 
atzīmē darbu, kas brīvprātīgu kodeksu un 
principu izstrādē tiek veikts globālā 
līmenī, piemēram, Starptautiskās 
Vērtspapīru komisiju organizācijas Riska 
ieguldījumu fondu vērtspapīru saraksta 
novērtēšanas principus, un uzskata, ka 
jebkura atbilde galu galā pēc iespējas 
jāmeklē globālā līmenī;

Or. en
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Grozījums Nr. 20
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka, lai apmierinātu vajadzību 
uzraudzības nolūkā novērot tirgus darbības, 
informācijai par ieguldījumiem riska 
ieguldījumu fondos un aizdevumiem no 
tiem ir jābūt pieejamai kompetentām 
uzraudzības iestādēm no primārajiem 
starpniekiem; uzsver, ka prasības attiecībā 
pret šo informāciju nedrīkst uzlikt pārāk 
lielu slogu primārajiem starpniekiem un 
ka valsts uzraudzības iestādēm, ja tas ir 
nepieciešams un/vai iespējams, ir 
jāsaskaņo savas prasības;

5. uzskata, ka, lai apmierinātu vajadzību 
uzraudzības nolūkā novērot tirgus darbības, 
visai nepieciešamajai informācijai par 
ieguldījumiem riska ieguldījumu fondos un 
aizdevumiem no tiem ir jābūt pieejamai 
kompetentām uzraudzības iestādēm; 
uzsver, ka valsts uzraudzības iestādēm ir 
jāsaskaņo savas prasības, lai nepieļautu 
attiecīgo noteikumi pārāk plašu 
piemērošanu un regulatīvo patvaļu un 
veicinātu patiesi integrētu finanšu tirgu;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Piia-Noora Kauppi

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka, lai apmierinātu vajadzību 
uzraudzības nolūkā novērot tirgus darbības, 
informācijai par ieguldījumiem riska 
ieguldījumu fondos un aizdevumiem no 
tiem ir jābūt pieejamai kompetentām 
uzraudzības iestādēm no primārajiem 
starpniekiem; uzsver, ka prasības attiecībā 
pret šo informāciju nedrīkst uzlikt pārāk 
lielu slogu primārajiem starpniekiem un ka 
valsts uzraudzības iestādēm, ja tas ir 
nepieciešams un/vai iespējams, ir 
jāsaskaņo savas prasības;

5. uzskata, ka, lai apmierinātu vajadzību 
uzraudzības nolūkā novērot tirgus darbības, 
informācijai par riska ieguldījumu fondu
risku un aizdevumiem no tiem ir jābūt 
pieejamai kompetentām uzraudzības 
iestādēm no primārajiem starpniekiem; 
uzsver, ka prasības attiecībā pret šo 
informāciju nedrīkst uzlikt pārāk lielu 
slogu primārajiem starpniekiem un ka
valsts uzraudzības iestādēm, ja tas ir 
nepieciešams un/vai iespējams, ir 
jāsaskaņo savas prasības;
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Grozījums Nr. 22
Piia-Noora Kauppi

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzīst, ka pārmērīgas parādsaistības var 
apdraudēt finanšu tirgus stabilitāti; tomēr 
uzskata, ka risks ir šo tirgu sastāvdaļa un 
tas atbilstošā mērā ir jāuzņemas 
attiecīgajiem tirgus dalībniekiem; tādēļ 
neatbalsta nodomu juridiski noteikt 
maksimālo parādsaistību apmēru;

6. atzīst, ka pārmērīgas parādsaistības var 
apdraudēt uzņēmumu finanšu stabilitāti 
un finanšu tirgus; tomēr uzskata, ka risks ir 
šo tirgu sastāvdaļa un tas atbilstošā mērā ir 
jāuzņemas attiecīgajiem tirgus 
dalībniekiem; tādēļ neatbalsta nodomu 
juridiski noteikt maksimālo parādsaistību 
apmēru;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzīst, ka pārmērīgas parādsaistības var 
apdraudēt finanšu tirgus stabilitāti; tomēr 
uzskata, ka risks ir šo tirgu sastāvdaļa un 
tas atbilstošā mērā ir jāuzņemas 
attiecīgajiem tirgus dalībniekiem; tādēļ 
neatbalsta nodomu juridiski noteikt 
maksimālo parādsaistību apmēru;

6. atzīst, ka pārmērīgas parādsaistības var 
apdraudēt finanšu tirgus stabilitāti; aicina 
Komisiju izvirzīt priekšlikumus, lai 
ierobežotu iespējamo kredītsaistību līmeni 
un tādējādi nepieļautu sistēmisku risku 
izplatīšanos; mudina Komisiju izveidot 
juridisku instrumentu kopumu, kas ļautu 
uzraudzītājiem iejaukties un panākt, lai 
finanšu tirgi darbotos reālās ekonomikas 
labā;

Or. en
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Grozījums Nr. 24
Wolf Klinz

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju ieviest vienotu privātās 
izvietošanas definīciju ES.

7. mudina Komisiju izveidot Eiropas 
privātās izvietošanas režīmu, lai izskaustu 
šķēršļus alternatīvu ieguldījumu 
pārrobežu izplatīšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a atzīmē, ka korporatīvās pārvaldības 
pašreizējā struktūrā trūkst līdzsvara; 
aicina Komisiju un nozari izstrādāt 
rīcības kodeksus, kas palielinātu tādu 
svarīgu uzraudzītāju pilnvaras kā 
uzraudzības padomes, darbinieku 
padomes un grāmatveži, un uzlabot 
analītiķu un vērtēšanas aģentūru darba 
metodoloģiju;

Or. en
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