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Amendamentul 1
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât fondurile speculative și
fondurile de capital privat au un rol pozitiv
important în economia europeană, deoarece 
sporesc competitivitatea și contribuie la 
crearea de locuri de muncă;

A. întrucât investițiile pe termen lung ale 
fondurilor speculative și ale fondurilor de 
capital privat pot avea un rol important în 
economia europeană, deoarece sporesc 
competitivitatea și contribuie la crearea de 
locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 2
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendament

(Aa) întrucât strategiile investiționale ale 
fondurilor speculative și ale fondurilor de 
capital privat se bazează deseori pe 
asumarea unor riscuri financiare 
considerabile și pe un puternic efect de 
pârghie, ceea ce creează îngrijorare cu 
privire la stabilitatea financiară,

Or. en

Amendamentul 3
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)
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Proiectul de aviz Amendament

(Ba) întrucât nu există legislație
comunitară specifică referitoare la 
fondurile speculative sau la fondurile de 
capital privat,

Or. en

Amendamentul 4
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C.  întrucât reglementarea bazată pe 
principii reprezintă o abordare adecvată 
privind reglementarea piețelor financiare, 
deoarece astfel se poate ține mai bine pasul 
cu situația de pe piețe decât prin 
reglementarea specifică unui produs;

(C). întrucât auto-reglementarea 
fondurilor speculative și a fondurilor de 
capital privat nu este suficientă; întrucât
reglementarea bazată pe principii 
reprezintă o abordare adecvată privind 
reglementarea piețelor financiare, deoarece 
astfel se poate ține pasul cu situația de pe 
piețe;

Or. en

Amendamentul 5
Sharon Bowles

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(Ca) întrucât fondurile speculative și 
fondurile de capital privat nu ar trebui 
nici să fie tratate în mod diferențiat față 
de alte investiții private, nici să facă 
obiectul unei legislații speciale care să le 
afecteze în mod inechitabil 
competitivitatea,
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Or. en

Amendamentul 6
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât transparența, vitală pentru o 
piață funcțională, trebuie să fie adecvată 
pentru grupul țintă respectiv; întrucât 
transparența inadecvată are efecte adverse 
asupra stabilității pieței prin tranzacții în 
masă și abuzive și prin riscuri care distrug 
întregul model de afaceri pentru investițiile 
alternative bazat pe strategii inovatoare de 
tranzacționare;

(D). întrucât actuala criză financiară a 
scos în evidență lipsa de transparență și 
întrucât este recunoscută necesitatea de a 
ameliora transparența la diferite niveluri; 
întrucât transparența, vitală pentru o piață 
funcțională, trebuie să fie adecvată pentru
grupul-țintă respectiv; întrucât 
transparența inadecvată are efecte adverse 
asupra stabilității pieței prin tranzacții în 
masă și abuzive și prin riscuri care distrug 
întregul model de afaceri pentru investițiile 
alternative bazat pe strategii inovatoare de 
tranzacționare;

Or. en

Amendamentul 7
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Proiect de aviz
Considerentul Ea (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(Ea) întrucât efectele însumate ale 
comportamentelor fondurilor speculative 
și fondurilor de capital privat pot avea ca 
rezultat riscuri sistemice; întrucât 
autoritățile de supraveghere a piețelor 
financiare nu dispun de o imagine de 
ansamblu a activităților fondurilor 
speculative și fondurilor de capital privat;
întrucât în prezent nu există 
instrumentele juridice corespunzătoare 
care să permită autorităților de 
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supraveghere a piețelor să împiedice 
fondurile speculative și fondurile de 
capital privat să afecteze prin acțiunile lor 
stabilitatea piețelor financiare;

Or. en

Amendamentul 8
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Proiect de aviz
Considerentul Eb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(Eb) întrucât sistemele de remunerare a 
administratorilor fondurilor speculative și 
fondurilor de capital privat pot genera 
stimulente cu efecte negative, care să 
ducă la asumarea de riscuri în mod 
iresponsabil;

Or. en

Amendamentul 9
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Proiect de aviz
Considerentul Ec (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(Ec) întrucât administrația societară 
actuală include în structura sa 
dezechilibre în domeniile proprietății, 
controlului, transparenței, supravegherii, 
responsabilității și informării; întrucât 
fondurile speculative și cele de capital 
privat pot avea un impact potențial 
negativ asupra nivelului transparenței la 
nivelul conducerii executive;

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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. observă că există un set de legi 
comunitare care privesc piețele financiare 
și care se aplică direct sau indirect 
fondurilor speculative și fondurilor de 
capital privat; subliniază că majoritatea 
legilor sunt relativ recente și că, prin 
urmare, nu se pot încă evalua efectele 
acestora; de aceea, invită statele membre și 
Comisia să se asigure că aceste legi sunt 
puse în aplicare în mod coerent;

1. observă că există un set de legi 
comunitare care privesc piețele financiare 
și care se aplică direct sau indirect, și 
numai într-o anumită măsură, fondurilor 
speculative și fondurilor de capital privat; 
subliniază că majoritatea legilor sunt 
relativ recente și că, prin urmare, nu se pot 
încă evalua efectele acestora; de aceea, 
invită statele membre și Comisia să se 
asigure că aceste legi sunt puse în aplicare 
în mod coerent;

Or. en

Amendamentul 11
Sharon Bowles

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. observă că există un set de legi 
comunitare care privesc piețele financiare 
și care se aplică direct sau indirect 
fondurilor speculative și fondurilor de 
capital privat; subliniază că majoritatea 
legilor sunt relativ recente și că, prin 
urmare, nu se pot încă evalua efectele 
acestora; de aceea, invită statele membre și 
Comisia să se asigure că aceste legi sunt 
puse în aplicare în mod coerent;

1. observă că există un set de legi 
comunitare care privesc piețele financiare 
și care se aplică direct sau indirect 
fondurilor speculative și fondurilor de 
capital privat; subliniază că majoritatea 
legilor sunt relativ recente și că, prin 
urmare, nu se pot încă evalua efectele 
acestora; de aceea, invită statele membre și 
Comisia să se asigure că aceste legi sunt 
puse în aplicare în mod coerent; subliniază 
că nu trebuie să se creeze dezechilibre 
între obligațiile de raportare ale 
întreprinderilor cu portofolii de capital 
privat și obligațiile de raportare ale altor 
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întreprinderi; afirmă că orice adaptare 
ulterioară a legislației actuale trebuie să 
facă obiectul unei analize a costurilor și 
beneficiilor și să fie nediscriminatorie;

Or. en

Amendamentul 12
Sharon Bowles

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că sectorul fondurilor 
speculative și cel al fondurilor de capital 
privat au elaborat propriile lor standarde 
facultative privind cele mai bune practici, 
pe lângă legislația existentă deja; susține 
aceste inițiative și consideră că o astfel de 
abordare prin instrumente legale 
neobligatorii este adecvată pentru 
reglementarea acestor două sectoare, 
deoarece standardele create doar la nivel de 
sector pot ține pasul cu situația de pe piață 
mai bine decât normele obligatorii și 
deoarece este mai probabil ca prin acestea 
să se impună un anumit grad de control 
global decât prin legislația comunitară, în 
special în ceea ce privește controlul asupra 
operatorilor de pe piață care sunt 
domiciliați în afara statului respectiv;

2. subliniază că sectorul fondurilor 
speculative și cel al fondurilor de capital 
privat au elaborat propriile lor standarde 
facultative privind cele mai bune practici, 
pe lângă legislația existentă deja; susține 
aceste inițiative și consideră că o astfel de 
abordare prin instrumente legale 
neobligatorii este adecvată pentru 
reglementarea acestor două sectoare, 
deoarece standardele create doar la nivel de 
sector pot ține pasul cu situația de pe piață 
mai bine decât normele obligatorii și 
deoarece este mai probabil ca prin acestea 
să se impună un anumit grad de control 
global decât prin legislația comunitară, în 
special în ceea ce privește controlul asupra 
operatorilor de pe piață care sunt 
domiciliați în afara statului respectiv; 
consideră că orice măsură de 
reglementare excesivă va avea efecte 
negative, având ca rezultat exodul unui 
număr crescut de administratori de 
fonduri speculative și delocalizarea 
fondurilor de capital privat, care la rândul 
lor vor afecta transparenței și posibilitatea 
de supraveghere;

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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că sectorul fondurilor 
speculative și cel al fondurilor de capital 
privat au elaborat propriile lor standarde 
facultative privind cele mai bune practici, 
pe lângă legislația existentă deja; susține 
aceste inițiative și consideră că o astfel de 
abordare prin instrumente legale 
neobligatorii este adecvată pentru 
reglementarea acestor două sectoare, 
deoarece standardele create doar la nivel
de sector pot ține pasul cu situația de pe 
piață mai bine decât normele obligatorii și 
deoarece este mai probabil ca prin acestea 
să se impună un anumit grad de control 
global decât prin legislația comunitară, în 
special în ceea ce privește controlul 
asupra operatorilor de pe piață care sunt 
domiciliați în afara statului respectiv;

2. subliniază că sectorul fondurilor 
speculative și cel al fondurilor de capital 
privat au elaborat propriile lor standarde 
facultative privind cele mai bune practici, 
pe lângă legislația existentă deja; susține 
aceste inițiative, însă subliniază că o astfel 
de abordare prin instrumente legale 
neobligatorii este insuficientă pentru 
reglementarea celor două sectoare, 
deoarece acestea nu sunt obligatorii și nu 
împiedică operatorii de pe piață mai puțin 
responsabili de a-și asuma riscuri 
excesive în scopul obținerii unui 
randament superior al investițiilor; 
îndeamnă Comisia să prezinte propuneri 
bazate pe principii în sensul procesului 
Lamfalussy, astfel încât acestea să poată 
ține pasul cu situația de pe piață;

Or. en

Amendamentul 14
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendament

2a. solicită Comisiei să efectueze o 
anchetă cu privire la posibilitatea de a 
reglementa activitățile operatorilor de 
piață off-shore la nivel global;

Or. en
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Amendamentul 15
Sharon Bowles

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. recunoaște rolul pozitiv jucat de 
fondurile de capital privat în susținerea 
acordată noilor întreprinderi cu risc 
ridicat precum și în creșterea valorii și 
experienței financiare și de manageriale a 
întreprinderilor în dificultate; observă că 
orice "dezmembrare de active" constituie 
excepția și nu regula; observă că statele 
membre au sau pot institui măsuri care să 
contracareze cazurile de dezmembrare de 
active și că directorii societăților de 
portofoliu au de asemenea obligații 
fiduciare față de societatea pentru care 
lucrează, precum și, în cazul altor 
societăți, obligația de a se consulta cu 
angajații;

Or. en

Amendamentul 16
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia să aibă în vedere 
extinderea definiției principiului 
„prudenței”, astfel încât investitorii să 
trebuiască să verifice dacă fondurile 
alternative de investiții în care doresc să 
investească respectă standardele de cele 
mai bune practici valabile în sectorul 
respectiv;

3. invită Comisia să aibă în vedere 
extinderea definiției principiului 
„prudenței”, astfel încât investitorii să 
trebuiască să verifice dacă fondurile 
alternative de investiții în care investesc
respectă de asemenea standardele de cele 
mai bune practici valabile în sectorul 
respectiv;

Or. en
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Amendamentul 17
Piia-Noora Kauppi

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia să aibă în vedere
extinderea definiției principiului 
„prudenței”, astfel încât investitorii să 
trebuiască să verifice dacă fondurile 
alternative de investiții în care doresc să 
investească respectă standardele de cele 
mai bune practici valabile în sectorul 
respectiv;

3. invită Comisia să aibă în vedere
includerea în definiția principiului 
„prudenței”, în cazul în care acesta a fost 
încorporat în legislația comunitară 
actuală, a obligației pentru investitori de a 
verifica dacă fondurile alternative de 
investiții în care investesc respectă
legislația respectivă și standardele de cele 
mai bune practici valabile în sectorul 
respectiv

Or. en

Amendamentul 18
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să analizeze posibilitatea 
de a cere organismelor din sectorul 
fondurilor speculative și al fondurilor de 
capital privat să informeze Comitetul
autorităților europene de reglementare a 
piețelor valorilor mobiliare cu privire la 
standardele de cele mai bune practici 
aplicabile, precum și cu privire la orice 
modificări semnificative aduse acestora; 
consideră că o bază de date creată în acest 
fel ar putea reprezenta un punct de referință 
pentru investitori;

4. invită Comisia să analizeze posibilitatea 
de a cere organismelor din sectorul 
fondurilor speculative și al fondurilor de 
capital privat să informeze Comitetul 
autorităților europene de reglementare a 
piețelor valorilor mobiliare cu privire la 
standardele de cele mai bune practici 
aplicabile, precum și cu privire la orice 
modificări semnificative aduse acestora; 
consideră că o bază de date publică și 
armonizată creată în acest fel ar putea 
reprezenta un punct de referință pentru 
investitori;

Or. en
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Amendamentul 19
Sharon Bowles

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să analizeze posibilitatea 
de a cere organismelor din sectorul 
fondurilor speculative și al fondurilor de 
capital privat să informeze Comitetul
autorităților europene de reglementare a 
piețelor valorilor mobiliare cu privire la 
standardele de cele mai bune practici 
aplicabile, precum și cu privire la orice 
modificări semnificative aduse acestora; 
consideră că o bază de date creată în acest 
fel ar putea reprezenta un punct de referință 
pentru investitori;

4. invită Comisia să analizeze posibilitatea 
de a cere organismelor din sectorul 
fondurilor speculative și al fondurilor de 
capital privat să informeze Comitetul 
autorităților europene de reglementare a 
piețelor valorilor mobiliare cu privire la 
standardele de cele mai bune practici 
aplicabile, precum și cu privire la orice 
modificări semnificative aduse acestora; 
consideră că o bază de date creată în acest 
fel ar putea reprezenta un punct de referință 
pentru investitori; recunoaște activitatea 
desfășurată în privința codurilor de 
conduită și principiilor facultative la nivel 
mondial, precum principiile de evaluare a 
portofoliilor fondurilor speculative 
stabilite de Organizația internațională a 
comisiilor pentru valori mobiliare și 
consideră că, în ultimă instanță, reacțiile 
ar trebui căutate, pe cât posibil, la nivel 
mondial;

Or. en

Amendamentul 20
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. este de părere că, prin intermediul prime 
brokerilor, ar trebui să se pună la 
dispoziția autorităților de control 
competente informații cu privire la 

5. este de părere că ar trebui să se pună la 
dispoziția autorităților de control 
competente toate informațiile necesare cu 
privire la participațiile unui fond speculativ 
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participațiile unui fond speculativ și la 
creditele acordate de acesta, astfel încât să
fie satisfăcută nevoia de supraveghere a 
activității desfășurate de pe această piață; 
subliniază că standardele privind 
informațiile nu ar trebui să reprezinte o 
povară excesivă pentru prime brokeri și 
că autoritățile naționale de supraveghere
ar trebui să aibă ca scop, în cazurile în 
care este necesar și/sau adecvat,
armonizarea standardelor lor;

și la creditele acordate de acesta, astfel 
încât să se satisfacă necesitatea de 
supraveghere a activității desfășurate de pe 
această piață; subliniază că autoritățile de
control naționale ar trebui să-și 
armonizeze cerințele pentru a evita supra-
reglementarea și arbitrajul de 
reglementare, precum și a promova o 
piață financiară cu adevărat integrată;

Or. en

Amendamentul 21
Piia-Noora Kauppi

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. este de părere că, prin intermediul prime 
brokerilor, ar trebui să se pună la 
dispoziția autorităților de control 
competente informații cu privire la
participațiile unui fond speculativ și la 
creditele acordate de acesta; subliniază că 
standardele privind informațiile nu ar 
trebui să reprezinte o povară excesivă
pentru prime brokeri și că autoritățile 
naționale de supraveghere ar trebui să aibă 
ca scop, în cazurile în care este necesar 
și/sau adecvat, armonizarea standardelor 
lor;

5. este de părere că, prin intermediul
curtierilor de servicii financiare 
centralizate, ar trebui să se pună la 
dispoziția autorităților de control 
competente informații cu privire la
riscurile implicate în activitatea 
fondurilor speculative și la creditele 
acordate de acestea, în scopul satisfacerii 
necesității de supraveghere a activității 
desfășurate pe această piață; subliniază că 
standardele privind informațiile nu ar 
trebui să reprezinte o povară excesivă 
pentru curtierii de servicii financiare 
centralizate și că autoritățile naționale de 
supraveghere ar trebui să aibă ca scop, în 
cazurile în care este necesar și/sau adecvat, 
armonizarea standardelor lor;

Or. en
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Amendamentul 22
Piia-Noora Kauppi

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. recunoaște că un grad excesiv de 
îndatorare poate prezenta riscuri pentru 
stabilitatea piețelor financiare; este totuși 
de părere că riscul face parte din piețele
respective și că evaluarea nivelului de risc 
asumat trebuie lăsată la latitudinea 
participanților de pe piețele în cauză; nu 
susține, prin urmare, ideea de stabilire a 
unui nivel legal maxim de îndatorare;

6. recunoaște că un grad excesiv de 
îndatorare poate prezenta riscuri pentru 
stabilitatea financiară a întreprinderilor și 
a piețelor financiare; este totuși de părere 
că riscul face parte din activitatea piețelor
respective și că evaluarea nivelului de risc 
asumat trebuie lăsată la latitudinea 
participanților de pe piețele în cauză; nu 
susține, prin urmare, ideea de stabilire a 
unui nivel legal maxim de îndatorare;

Or. en

Amendamentul 23
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. recunoaște că un grad excesiv de 
îndatorare poate prezenta riscuri pentru 
stabilitatea piețelor financiare; este totuși 
de părere că riscul face parte din piețele 
respective și că evaluarea nivelului de risc 
asumat trebuie lăsată la latitudinea 
participanților de pe piețele în cauză; nu 
susține, prin urmare, ideea de stabilire a 
unui nivel legal maxim de îndatorare;

6. recunoaște că un grad excesiv de 
îndatorare poate prezenta riscuri pentru 
stabilitatea piețelor financiare; invită 
Comisia să prezinte propuneri vizând 
limitarea nivelului de îndatorare posibilă 
cu scopul de a se evita ca riscurile 
sistemice să ia amploare; invită Comisia 
să instituie un ansamblu de instrumente 
juridice care ar permite organismelor de 
supraveghere să intervină și care ar 
permite piețelor financiare să funcționeze
în folosul economiei reale;

Or. en
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Amendamentul 24
Wolf Klinz

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. îndeamnă Comisia să introducă o 
definiție uniformă pentru investițiile
private în UE.

7. îndeamnă Comisia să instituie un regim 
comunitar al investițiilor private în scopul 
eliminării obstacolelor pe care le 
întâmpină distribuirea transfrontalieră a 
investițiilor alternative.

Or. en

Amendamentul 25
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. observă că structura actuală a 
administrației societare nu este 
echilibrată; invită Comisia și sectorul 
respectiv să instituie coduri de conduită 
care ar îmbunătăți competențele 
principalelor organisme de control 
precum consiliile de supraveghere, 
consiliile de întreprindere și contabilii și 
să amelioreze metodologia de lucru a 
analiștilor și a agențiilor de rating.
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