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Poprawka 1
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Projekt opinii
Punkt A preambuły

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że fundusze 
hedgingowe i inwestycje na niepublicznym 
rynku kapitałowym odgrywają znaczącą, 
pozytywną rolę w gospodarce europejskiej, 
zwiększając konkurencyjność Europy i 
przyczyniając się do tworzenia miejsc 
pracy,

A. mając na uwadze, że długoterminowe 
inwestycje funduszy hedgingowych i 
inwestycje na niepublicznym rynku 
kapitałowym mogą odgrywać znaczącą, 
pozytywną rolę w gospodarce europejskiej, 
zwiększając konkurencyjność Europy i 
przyczyniając się do tworzenia miejsc 
pracy,

Or. en

Poprawka 2
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Projekt opinii
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że fundusze 
hedgingowe i strategie inwestycyjne na 
niepublicznym rynku kapitałowym często 
opierają się na podjęciu znaczącego 
ryzyka finansowego oraz wysokich 
dźwigniach finansowych, co wywołuje 
zastrzeżenia dotyczące stabilności 
finansowej,

Or. en

Poprawka 3
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Projekt opinii
Punkt B a preambuły (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że nie ma 
specjalnych aktów prawa wspólnotowego 
dotyczących funduszy hedgingowych czy 
też inwestycji na niepublicznym rynku 
kapitałowym,

Or. en

Poprawka 4
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Projekt opinii
Punkt C preambuły

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że uregulowanie 
oparte na zasadach stanowi właściwe 
podejście do regulacji rynków 
finansowych, ponieważ jest w stanie 
bardziej nadążać za zmianami na rynku niż 
uregulowanie odnoszące się do 
określonego produktu,

C. mając na uwadze, że samoregulacja 
funduszy hedgingowych i inwestycji na 
niepublicznym rynku kapitałowym nie 
wystarcza, mając na uwadze, że 
uregulowanie oparte na zasadach stanowi 
właściwe podejście do regulacji rynków 
finansowych, ponieważ jest w stanie 
nadążać za zmianami na rynku,

Or. en

Poprawka 5
Sharon Bowles

Projekt opinii
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że fundusze 
hedgingowe i inwestycje na 
niepublicznym rynku kapitałowym nie 
powinny być traktowane odmiennie od 
innych inwestycji prywatnych ani stać się 
przedmiotem szczególnego prawodawstwa, 
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które niesprawiedliwie naruszy ich 
konkurencyjność,

Or. en

Poprawka 6
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Projekt opinii
Punkt D preambuły

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że skoro 
przejrzystość ma kluczowe znaczenie dla 
funkcjonowania rynku, powinna być 
dostosowana do grupy docelowej; mając na 
uwadze, że przejrzystość nieuzasadniona 
celem wywoła negatywne skutki dla 
stabilności rynku poprzez odruch stadny i 
drapieżne praktyki handlowe oraz może 
unicestwić cały alternatywny model 
inwestycyjny oparty na innowacyjnych 
strategiach handlowych,

D. mając na uwadze, że obecny kryzys 
finansowy uwidocznił brak przejrzystości 
oraz że uznano, iż istnieje potrzeba 
wzmocnienia przejrzystości na różnych 
poziomach; mając na uwadze, że skoro 
przejrzystość ma kluczowe znaczenie dla 
funkcjonowania rynku, powinna być 
dostosowana do grupy docelowej; mając na 
uwadze, że przejrzystość nieuzasadniona 
celem wywoła negatywne skutki dla 
stabilności rynku poprzez odruch stadny i 
drapieżne praktyki handlowe oraz może 
unicestwić cały alternatywny model 
inwestycyjny oparty na innowacyjnych 
strategiach handlowych,

Or. en

Poprawka 7
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Projekt opinii
Punkt E a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ea. mając na uwadze, że ogół skutków 
działalności funduszy hedgingowych i 
inwestycji na niepublicznym rynku 
kapitałowym może doprowadzić do 
zagrożeń systemowych; mając na uwadze, 
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że organy nadzoru nad rynkami 
finansowymi nie dokonują całkowitego 
przeglądu działalności funduszy 
hedgingowych i inwestycji na 
niepublicznym rynku kapitałowym; mając 
na uwadze, że obecnie nie istnieją żadne 
akty prawne umożliwiające organom 
publicznym właściwym ds. rynku 
powstrzymanie funduszy hedgingowych i 
inwestycji na niepublicznym rynku 
kapitałowym od działania na szkodę 
stabilności rynków finansowych,

Or. en

Poprawka 8
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Projekt opinii
Punkt E b preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Eb. mając na uwadze, że systemy 
wynagrodzeń dla menadżerów funduszy 
hedgingowych i inwestycji na 
niepublicznym rynku kapitałowym mogą 
stwarzać niewłaściwe zachęty, które 
doprowadzą do nieodpowiedzialnego 
podejmowania ryzyka,

Or. en

Poprawka 9
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Projekt opinii
Punkt E c preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ec. mając na uwadze, że w obecnej 
strukturze ładu korporacyjnego istnieją 
braki równowagi w zakresie własności, 
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kontroli, przejrzystości, nadzoru, 
odpowiedzialności i informacji; mając na 
uwadze, że fundusze hedgingowe i 
inwestycje na niepublicznym rynku 
kapitałowym potencjalnie wpływają w 
sposób negatywny na poziom 
przejrzystości zarządzania operacyjnego,

Or. en

Poprawka 10
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że prawodawstwo 
wspólnotowe obejmuje zespół przepisów 
regulujących rynki finansowe, który 
bezpośrednio lub pośrednio stosuje się do 
funduszy hedgingowych i inwestycji na 
niepublicznym rynku kapitałowym;
podkreśla, że większość tych przepisów 
jest stosunkowo nowa i dlatego nie da się 
jeszcze ocenić ich całkowitego wpływu; w 
związku z tym wzywa państwa 
członkowskie i Komisję, żeby 
zagwarantowały spójne wdrożenie i 
stosowanie tych przepisów;

1. zauważa, że prawodawstwo 
wspólnotowe obejmuje zespół przepisów 
regulujących rynki finansowe, który 
bezpośrednio lub pośrednio i tylko w 
pewnym stopniu stosuje się do funduszy 
hedgingowych i inwestycji na 
niepublicznym rynku kapitałowym; 
podkreśla, że większość tych przepisów 
jest stosunkowo nowa i dlatego nie da się 
jeszcze ocenić ich całkowitego wpływu; w 
związku z tym wzywa państwa 
członkowskie i Komisję, żeby 
zagwarantowały spójne wdrożenie i 
stosowanie tych przepisów;

Or. en

Poprawka 11
Sharon Bowles

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że prawodawstwo 1. zauważa, że prawodawstwo 
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wspólnotowe obejmuje zespół przepisów 
regulujących rynki finansowe, który 
bezpośrednio lub pośrednio stosuje się do 
funduszy hedgingowych i inwestycji na 
niepublicznym rynku kapitałowym;
podkreśla, że większość tych przepisów 
jest stosunkowo nowa i dlatego nie da się 
jeszcze ocenić ich całkowitego wpływu; w 
związku z tym wzywa państwa 
członkowskie i Komisję, żeby 
zagwarantowały spójne wdrożenie i 
stosowanie tych przepisów;

wspólnotowe obejmuje zespół przepisów 
regulujących rynki finansowe, który 
bezpośrednio lub pośrednio stosuje się do 
funduszy hedgingowych i inwestycji na 
niepublicznym rynku kapitałowym;
podkreśla, że większość tych przepisów 
jest stosunkowo nowa i dlatego nie da się 
jeszcze ocenić ich całkowitego wpływu; w 
związku z tym wzywa państwa 
członkowskie i Komisję, żeby 
zagwarantowały spójne wdrożenie i 
stosowanie tych przepisów; podkreśla, że 
nie należy stwarzać nierównowagi 
pomiędzy wymogami udzielenia 
informacji handlowej stosowanymi wobec 
niepublicznych funduszy kapitałowych 
oraz wobec innych przedsiębiorstw; 
stwierdza, że wszelkie dalsze dostosowania 
do obowiązującego prawodawstwa muszą 
podlegać odpowiedniej analizie zysków i 
strat i nie mogą mieć charakteru 
dyskryminacyjnego;

Or. en

Poprawka 12
Sharon Bowles

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że branża funduszy 
hedgingowych i inwestycji na 
niepublicznym rynku kapitałowym 
stworzyła swoje własne, dobrowolne 
normy właściwego postępowania, 
dodatkowo w stosunku do obowiązującego 
prawodawstwa; popiera te inicjatywy i jest 
zdania, że takie podejście, polegające na 
tworzeniu tzw. „miękkiego prawa”, nadaje 
się do regulacji w tych dwóch sektorach, 
ponieważ standardy zainicjowane przez 
branżę mogą lepiej dotrzymać kroku 
zmianom na rynku niż „twarda” regulacja i 

2. zauważa, że branża funduszy 
hedgingowych i inwestycji na 
niepublicznym rynku kapitałowym 
stworzyła swoje własne, dobrowolne 
normy właściwego postępowania, 
dodatkowo w stosunku do obowiązującego 
prawodawstwa; popiera te inicjatywy i jest 
zdania, że takie podejście, polegające na 
tworzeniu tzw. „miękkiego prawa”, nadaje 
się do regulacji w tych dwóch sektorach, 
ponieważ standardy zainicjowane przez 
branżę mogą lepiej dotrzymać kroku 
zmianom na rynku niż „twarda” regulacja i 
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bardziej niż prawodawstwo wspólnotowe 
nadają się do stworzenia określonego 
stopnia globalnej kontroli, w szczególności 
nad działającymi na rynku podmiotami, 
które mają siedzibę poza granicami Unii;

bardziej niż prawodawstwo wspólnotowe 
nadają się do stworzenia określonego 
stopnia globalnej kontroli, w szczególności 
nad działającymi na rynku podmiotami, 
które mają siedzibę poza granicami Unii;
jest zdania, że jakakolwiek nadmierna 
regulacja będzie miała szkodliwe skutki w 
postaci większej liczby menadżerów 
funduszy hedgingowych oraz 
przenoszenia się niepublicznych funduszy 
kapitałowych poza granice Unii, co z kolei 
zmniejszy przejrzystość i kontrolę;

Or. en

Poprawka 13
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że branża funduszy 
hedgingowych i inwestycji na 
niepublicznym rynku kapitałowym 
stworzyła swoje własne, dobrowolne 
normy właściwego postępowania, 
dodatkowo w stosunku do obowiązującego 
prawodawstwa; popiera te inicjatywy i jest 
zdania, że takie podejście, polegające na 
tworzeniu tzw. „miękkiego prawa”, nadaje 
się do regulacji w tych dwóch sektorach, 
ponieważ standardy zainicjowane przez 
branżę mogą lepiej dotrzymać kroku 
zmianom na rynku niż „twarda” regulacja 
i bardziej niż prawodawstwo wspólnotowe 
nadają się do stworzenia określonego 
stopnia globalnej kontroli, w 
szczególności nad działającymi na rynku 
podmiotami, które mają siedzibę poza 
granicami Unii;

2. zauważa, że branża funduszy 
hedgingowych i inwestycji na 
niepublicznym rynku kapitałowym 
stworzyła swoje własne, dobrowolne 
normy właściwego postępowania, 
dodatkowo w stosunku do obowiązującego 
prawodawstwa; popiera te inicjatywy, 
podkreśla jednak, że takie podejście, 
polegające na tworzeniu tzw. „miękkiego 
prawa”, nie wystarcza do regulacji w tych 
dwóch sektorach, ponieważ takie prawo 
nie ma wiążącego charakteru i nie 
zapobiega sytuacji, w której mniej 
odpowiedzialne podmioty z branży 
podejmują nadmierne ryzyko, żeby 
osiągnąć większe zyski z inwestycji; 
nalega na Komisję, żeby podjęła prace 
nad wnioskami, które zostaną oparte na 
zasadach z procesu Lamfalussy’ego, tak 
żeby mogły lepiej dotrzymać kroku 
zmianom na rynku;

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

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję, żeby dokonała 
analizy, czy można całościowo poddać 
regulacji podmioty rynkowe spoza granic 
Unii;

Or. en

Poprawka 15
Sharon Bowles

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uznaje pozytywną rolę, jaką inwestycje 
na niepublicznym rynku kapitałowym 
odgrywają we wspieraniu nowych 
przedsięwzięć oraz w tworzeniu 
finansowej i menadżerskiej wartości 
dodanej, a także w przekazywaniu 
doświadczenia upadającym 
przedsiębiorstwom; zauważa, że 
jakakolwiek wyprzedaż aktywów (tzw. 
„asset stripping”) stanowi wyjątek, nie 
regułę; zauważa, że państwa członkowskie 
mają lub mogą ustanowić środki mające 
na celu przeciwdziałanie przypadkom 
wyprzedaży aktywów oraz że dyrektorzy 
niepublicznych funduszy kapitałowych są 
również związani przez swoje 
przedsiębiorstwo powiernictwem, a także 
mają wobec pracowników obowiązek 
konsultacji, jak to ma miejsce w 
przypadku innych przedsiębiorstw;
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Or. en

Poprawka 16
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję, żeby rozważyła 
poszerzenie definicji zasady „ostrożnego 
inwestora” w taki sposób, żeby wymagano 
od inwestorów sprawdzenia, czy 
alternatywne fundusze inwestycyjne, w 
które inwestują, przestrzegają norm 
właściwego postępowania ustanowionych 
przez branżę;

3. wzywa Komisję, żeby rozważyła 
poszerzenie definicji zasady „ostrożnego 
inwestora” w taki sposób, żeby wymagano 
od inwestorów sprawdzenia, czy 
alternatywne fundusze inwestycyjne, w 
które inwestują, przestrzegają również 
norm właściwego postępowania 
ustanowionych przez branżę;

Or. en

Poprawka 17
Piia-Noora Kauppi

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję, żeby rozważyła 
poszerzenie definicji zasady „ostrożnego 
inwestora” w taki sposób, żeby wymagano 
od inwestorów sprawdzenia, czy 
alternatywne fundusze inwestycyjne, w 
które inwestują, przestrzegają norm 
właściwego postępowania ustanowionych 
przez branżę;

3. wzywa Komisję, żeby rozważyła objęcie
definicją zasady „ostrożnego inwestora”, w 
przypadku gdy zasada ta jest ujęta w 
obowiązującym prawodawstwie 
wspólnotowym, dotyczącego inwestorów 
wymogu sprawdzenia, czy alternatywne 
fundusze inwestycyjne, w które inwestują, 
przestrzegają odpowiednich przepisów 
prawa oraz norm właściwego 
postępowania ustanowionych przez branżę;

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

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję, żeby zbadała, czy 
istnieje możliwość wymagania od 
podmiotów działających w branży 
funduszy hedgingowych i inwestycji na 
niepublicznym rynku kapitałowym, żeby 
zawiadamiały Komitet europejskich 
organów nadzoru papierów wartościowych 
o normach właściwego postępowania oraz 
o wszelkich istotnych zmianach w nich 
dokonanych; sądzi, że ustanowiona w ten 
sposób baza danych mogłaby posłużyć za 
punkt odniesienia dla inwestorów;

4. wzywa Komisję, żeby zbadała, czy 
istnieje możliwość wymagania od 
podmiotów działających w branży 
funduszy hedgingowych i inwestycji na 
niepublicznym rynku kapitałowym, żeby 
zawiadamiały Komitet europejskich 
organów nadzoru papierów wartościowych 
o normach właściwego postępowania oraz 
o wszelkich istotnych zmianach w nich 
dokonanych; sądzi, że ustanowiona w ten 
sposób publiczna i zharmonizowana baza 
danych mogłaby posłużyć za punkt 
odniesienia dla inwestorów;

Or. en

Poprawka 19
Sharon Bowles

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję, żeby zbadała, czy 
istnieje możliwość wymagania od 
podmiotów działających w branży 
funduszy hedgingowych i inwestycji na 
niepublicznym rynku kapitałowym, żeby 
zawiadamiały Komitet europejskich 
organów nadzoru papierów wartościowych 
o normach właściwego postępowania oraz 
o wszelkich istotnych zmianach w nich 
dokonanych; sądzi, że ustanowiona w ten 
sposób baza danych mogłaby posłużyć za 
punkt odniesienia dla inwestorów;

4. wzywa Komisję, żeby zbadała, czy 
istnieje możliwość wymagania od 
podmiotów działających w branży 
funduszy hedgingowych i inwestycji na 
niepublicznym rynku kapitałowym, żeby 
zawiadamiały Komitet europejskich 
organów nadzoru papierów wartościowych 
o normach właściwego postępowania oraz 
o wszelkich istotnych zmianach w nich 
dokonanych; sądzi, że ustanowiona w ten 
sposób baza danych mogłaby posłużyć za 
punkt odniesienia dla inwestorów;
zauważa prace prowadzone nad 
dobrowolnymi kodeksami i zasadami na 
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szczeblu światowym, np. zasadami 
Międzynarodowej organizacji komisji 
papierów wartościowych dotyczącymi 
wyceny portfeli funduszy hedgingowych, i 
jest zdania, że jakichkolwiek rozwiązań 
należy poszukiwać w miarę możliwości na 
szczeblu światowym;

Or. en

Poprawka 20
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest zdania, że żeby zaspokoić potrzebę 
monitorowania działalności na rynku dla 
celów nadzorczych, należy udostępnić 
właściwym organom nadzorczym za 
pośrednictwem domów maklerskich
informacje o funduszach hedgingowych i 
operacjach kredytowych; podkreśla, że 
wymogi w zakresie informacji nie 
powinny nakładać nadmiernych obciążeń 
na domy maklerskie oraz że krajowe 
organy nadzoru powinny zmierzać do 
zharmonizowania swoich wymogów, jeżeli 
jest to konieczne lub wskazane;

5. jest zdania, że żeby zaspokoić potrzebę 
monitorowania działalności na rynku dla 
celów nadzorczych, należy udostępnić 
właściwym organom nadzorczym wszelkie 
niezbędne informacje o funduszach 
hedgingowych i operacjach kredytowych; 
podkreśla, że krajowe organy nadzoru 
powinny zmierzać do zharmonizowania 
swoich wymogów, żeby uniknąć 
„pozłacania” i arbitralności regulacyjnej 
oraz wspierać rzeczywiście zintegrowany 
rynek finansowy;

Or. en

Poprawka 21
Piia-Noora Kauppi

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest zdania, że żeby zaspokoić potrzebę 
monitorowania działalności na rynku dla 

5. jest zdania, że żeby zaspokoić potrzebę 
monitorowania działalności na rynku dla 
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celów nadzorczych, należy udostępnić 
właściwym organom nadzorczym za 
pośrednictwem domów maklerskich 
informacje o funduszach hedgingowych i 
operacjach kredytowych; podkreśla, że 
wymogi w zakresie informacji nie powinny 
nakładać nadmiernych obciążeń na domy 
maklerskie oraz że krajowe organy nadzoru 
powinny zmierzać do zharmonizowania 
swoich wymogów, jeżeli jest to konieczne 
lub wskazane;

celów nadzorczych, należy udostępnić 
właściwym organom nadzorczym za 
pośrednictwem domów maklerskich 
informacje o ryzyku funduszy
hedgingowych i operacjach kredytowych; 
podkreśla, że wymogi w zakresie 
informacji nie powinny nakładać 
nadmiernych obciążeń na domy maklerskie 
oraz że krajowe organy nadzoru powinny 
zmierzać do zharmonizowania swoich 
wymogów, jeżeli jest to konieczne lub 
wskazane;

Or. en

Poprawka 22
Piia-Noora Kauppi

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uznaje, że nadmierna dźwignia może 
zagrozić stabilności rynków finansowych;
jest jednak zdania, że ryzyko jest 
elementem tych rynków oraz że należy 
pozostawić uczestnikom odpowiednich 
rynków ocenę właściwego szczebla ryzyka, 
które mają podjąć; z tego względu nie 
popiera projektu ustanowienia prawnie 
dopuszczalnego, maksymalnego poziomu 
dźwigni;

6. uznaje, że nadmierna dźwignia może 
zagrozić stabilności finansowej 
przedsiębiorstw i rynków finansowych; jest 
jednak zdania, że ryzyko jest elementem 
tych rynków oraz że należy pozostawić 
uczestnikom odpowiednich rynków ocenę 
właściwego szczebla ryzyka, które mają 
podjąć; z tego względu nie popiera 
projektu ustanowienia prawnie 
dopuszczalnego, maksymalnego poziomu 
dźwigni;

Or. en

Poprawka 23
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. uznaje, że nadmierna dźwignia może 
zagrozić stabilności rynków finansowych;
jest jednak zdania, że ryzyko jest 
elementem tych rynków oraz że należy 
pozostawić uczestnikom odpowiednich 
rynków ocenę właściwego szczebla ryzyka, 
które mają podjąć; z tego względu nie 
popiera projektu ustanowienia prawnie 
dopuszczalnego, maksymalnego poziomu 
dźwigni;

6. uznaje, że nadmierna dźwignia może 
zagrozić stabilności rynków finansowych; 
wzywa Komisję, żeby przedłożyła wnioski 
mające na celu ograniczenie poziomu 
ewentualnej dźwigni, tak żeby zapobiec 
rozprzestrzenieniu ryzyka systemowego; 
nalega na Komisję, żeby wydała pakiet 
aktów prawnych, które umożliwiłyby 
organom nadzoru interwencję oraz 
sprawienie, że rynki finansowe będą 
działały na korzyść realnej gospodarki;

Or. en

Poprawka 24
Wolf Klinz

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. nalega na Komisję, żeby wprowadziła 
jednolitą w UE definicję pojęcia 
„inwestycja prywatna”.

7. nalega na Komisję, żeby uregulowała 
na poziomie europejskim emisję papierów 
wartościowych na niepublicznych rynkach 
kapitałowych w celu wyeliminowania 
przeszkód stojących przed transgraniczną 
dystrybucją alternatywnych inwestycji.

Or. en

Poprawka 25
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zauważa, że w obecnej strukturze ładu 
korporacyjnego brakuje równowagi; 
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zwraca się do Komisji i podmiotów z 
branży o ustanowienie kodeksów 
postępowania, które wzmocnią 
kompetencje ważnych czynników 
blokujących, takich jak rady nadzorcze, 
rady zakładowe i księgowi, oraz o 
ulepszenie metodologii pracy analityków i 
agencji ratingowych.

Or. en
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