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Predlog spremembe 1
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker imajo hedge skladi in skladi
zasebnega kapitala pomembno pozitivno
vlogo v evropskem gospodarstvu, saj 
povečujejo evropsko konkurenčnost in 
prispevajo k oblikovanju delovnih mest,

A. ker imajo dolgoročne naložbe hedge 
skladov in skladov zasebnega kapitala 
lahko pomembno vlogo v evropskem 
gospodarstvu, saj povečujejo evropsko 
konkurenčnost in prispevajo k oblikovanju 
delovnih mest,

Or. en

Predlog spremembe 2
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker naložbene strategije hedge 
skladov in skladov zasebnega kapitala 
ponavadi temeljijo na znatnem finančnem 
tveganju in veliki stopnji finančnega 
vzvoda, kar povzroča skrbi glede finančne 
stabilnosti,

Or. en

Predlog spremembe 3
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker ne obstaja posebna zakonodaja 
Skupnosti glede hedge skladov in skladov 
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zasebnega kapitala,

Or. en

Predlog spremembe 4
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker je uredba, ki temelji na načelu, 
primerna za urejanje finančnih trgov in 
lažje sledi tržnemu razvoju kot uredba, ki 
je prilagojena določenim proizvodom,

C. ker je samoregulacija hedge skladov in 
skladov zasebnega kapitala nezadostna; 
ker je uredba, ki temelji na načelu, 
primerna za urejanje finančnih trgov in 
sledi tržnemu razvoju,

Or. en

Predlog spremembe 5
Sharon Bowles

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ca. ker se hedge skladov in skladov 
zasebnega kapitala ne sme obravnavati 
drugače kot drugih zasebnih naložb, 
oziroma zanje ne sme veljati posebna 
zakonodaja, ki bi nepravično vplivala na 
njihovo konkurenčnost,

Or. en

Predlog spremembe 6
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

D. ker mora biti preglednost, ki je 
bistvenega pomena za delujoči trg, 
usmerjena v ciljno skupino; ker bi imela 
neusmerjena preglednost negativen vpliv 
na tržno stabilnost zaradi črednega 
obnašanja in plenilskega trgovanja ter 
tveganj, ki uničujejo celotni poslovni 
model alternativnih naložb, temelječ na 
inovativnih strategijah trgovanja,

D. ker je trenutna finančna kriza 
pokazala na pomanjkanje preglednosti in 
ker je znano, da potrebujemo okrepljeno 
preglednost na različnih ravneh; ker mora 
biti preglednost, ki je bistvenega pomena 
za delujoči trg, usmerjena v ciljno skupino; 
ker bi imela neusmerjena preglednost 
negativen vpliv na tržno stabilnost zaradi 
črednega obnašanja in plenilskega 
trgovanja ter tveganj, ki uničujejo celotni 
poslovni model alternativnih naložb, 
temelječ na inovativnih strategijah 
trgovanja,

Or. en

Predlog spremembe 7
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ea. ker skupni učinek obnašanja hedge 
skladov in skladov zasebnega kapitala 
lahko vodi v sistemska tveganja; ker 
nadzorniki finančnega trga nimajo 
popolnega pregleda nad dejavnostmi 
hedge skladov in skladov zasebnega 
kapitala; ker trenutno ne obstajajo 
primerni pravni instrumenti, ki bi tržnim 
organom omogočali preprečiti, da bi 
hedge skladi in skladi zasebnega kapitala 
ogrožali stabilnost finančnih trgov,

Or. en
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Predlog spremembe 8
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Eb. ker sistemi nadomestil za upravitelje 
hedge skladov in skladov zasebnega 
kapitala lahko povzročijo neprimerne 
spodbude, ki vodijo k neodgovornemu 
tveganju,

Or. en

Predlog spremembe 9
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ec. ker trenutna struktura vodenja družb 
vključuje neravnovesja glede lastništva, 
kontrole, preglednosti, nadzora, 
odgovornosti in informacij; ker hedge 
skladi in skladi zasebnega kapitala lahko 
negativno vplivajo na stopnjo preglednosti 
operativnega upravljanja,

Or. en

Predlog spremembe 10
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da obstaja zakonodajni okvir 
Skupnosti, ki ureja finančne trge in se 
neposredno ali posredno uporablja za 

1. ugotavlja, da obstaja zakonodajni okvir 
Skupnosti, ki ureja finančne trge in se 
neposredno ali posredno, ter samo do neke 
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hedge sklade in sklade zasebnega kapitala;
poudarja, da je večji del te zakonodaje 
relativno nov in se zato ne da oceniti 
njenega celotnega vpliva; zato poziva 
države članice in Komisijo, naj zagotovijo 
usklajeno izvajanje in uporabo te 
zakonodaje;

mere, uporablja za hedge sklade in sklade 
zasebnega kapitala; poudarja, da je večji 
del te zakonodaje relativno nov in se zato 
ne da oceniti njenega celotnega vpliva;
zato poziva države članice in Komisijo, naj 
zagotovijo usklajeno izvajanje in uporabo 
te zakonodaje;

Or. en

Predlog spremembe 11
Sharon Bowles

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da obstaja zakonodajni okvir 
Skupnosti, ki ureja finančne trge in se 
neposredno ali posredno uporablja za 
hedge sklade in sklade zasebnega kapitala;
poudarja, da je večji del te zakonodaje 
relativno nov in se zato ne da oceniti 
njenega celotnega vpliva; zato poziva 
države članice in Komisijo, naj zagotovijo 
usklajeno izvajanje in uporabo te 
zakonodaje;

1. ugotavlja, da obstaja zakonodajni okvir 
Skupnosti, ki ureja finančne trge in se 
neposredno ali posredno uporablja za 
hedge sklade in sklade zasebnega kapitala;
poudarja, da je večji del te zakonodaje 
relativno nov in se zato ne da oceniti 
njenega celotnega vpliva; zato poziva 
države članice in Komisijo, naj zagotovijo 
usklajeno izvajanje in uporabo te 
zakonodaje; poudarja, da ne sme priti do 
neravnovesja med poslovnimi 
informacijami, ki se jih zahteva od 
portfeljskih družb skladov zasebnega 
kapitala, in tistimi, ki se jih zahteva od 
drugih družb; trdi, da morajo biti vse 
nadaljnje spremembe obstoječe 
zakonodaje predmet primerne analize 
stroškov in koristi ter ne smejo biti 
diskriminatorne;

Or. en
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Predlog spremembe 12
Sharon Bowles

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da sta poleg obstoječe 
zakonodaje tudi sektorja hedge skladov in 
skladov zasebnega kapitala oblikovala 
lastne prostovoljne standarde najboljših 
praks; podpira te pobude in meni, da je ta 
"mehki" zakonodajni pristop primeren za 
urejanje sektorjev, saj lahko standardi, ki 
sta jih določila sektorja, lažje sledijo 
tržnemu razvoju kot stroga ureditev in 
bodo verjetno lažje naložili določeno 
stopnjo nadzora kot zakonodaja Skupnosti, 
zlasti nadzora nad tržnimi akterji s 
sedežem v tujini;

2. ugotavlja, da sta poleg obstoječe 
zakonodaje tudi sektorja hedge skladov in 
skladov zasebnega kapitala oblikovala 
lastne prostovoljne standarde najboljših 
praks; podpira te pobude in meni, da je ta 
"mehki" zakonodajni pristop primeren za 
urejanje sektorjev, saj lahko standardi, ki 
sta jih določila sektorja, lažje sledijo 
tržnemu razvoju kot stroga ureditev in 
bodo verjetno lažje naložili določeno 
stopnjo nadzora kot zakonodaja Skupnosti, 
zlasti nadzora nad tržnimi akterji s 
sedežem v tujini; verjame, da bi povzročila 
vsaka pretirana ureditev škodljive učinke, 
ki bi imeli za posledico to, da bi se večje 
število upraviteljev hedge skladov in 
skladi zasebnega kapitala preselili v 
tujino, kar bi imelo za posledice manj 
preglednosti in nadzora;

Or. en

Predlog spremembe 13
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da sta poleg obstoječe 
zakonodaje tudi sektorja hedge skladov in 
skladov zasebnega kapitala oblikovala 
lastne prostovoljne standarde najboljših 
praks; podpira te pobude in meni, da je ta 
"mehki" zakonodajni pristop primeren za 
urejanje sektorjev, saj lahko standardi, ki 
sta jih določila sektorja, lažje sledijo

2. ugotavlja, da sta poleg obstoječe 
zakonodaje tudi sektorja hedge skladov in 
skladov zasebnega kapitala oblikovala 
lastne prostovoljne standarde najboljših 
praks; podpira te pobude vendar poudarja, 
da je ta "mehki" zakonodajni pristop 
nezadosten za urejanje sektorjev, saj to 
niso pravno zavezujoče določbe in ne 
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tržnemu razvoju kot stroga ureditev in 
bodo verjetno lažje naložili določeno 
stopnjo nadzora kot zakonodaja 
Skupnosti, zlasti nadzora nad tržnimi 
akterji s sedežem v tujini;

preprečujejo manj odgovornim akterjem v 
industriji, da prevzemajo prevelika 
tveganja, da bi tako imeli višje dobičke iz 
naložb; poziva Komisijo, da pripravi 
predloge, ki temeljijo na načelu, v skladu 
s smernicami Lamfalussyjevega procesa, 
da se tako lažje sledi tržnemu razvoju;

Or. en

Predlog spremembe 14
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo, da preuči možnosti za 
globalno ureditev statusa tržnih akterjev v 
tujini;

Or. en

Predlog spremembe 15
Sharon Bowles

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. priznava pozitivno vlogo, ki jo igrajo 
skladi zasebnega kapitala pri podpiranju 
novih podjetij s tveganim kapitalom ter pri 
dodajanju finančne in upravne vrednosti 
ter izkušenj neuspešnim podjetjem; 
ugotavlja, da je vsaka odprodaja sredstev 
izjema in ne pravilo; ugotavlja, da so 
države članice že oblikovale, oziroma 
lahko oblikujejo ukrepe proti primerom 
odprodaje sredstev, ter da imajo direktorji 
zadevnih podjetij fiduciarno obveznost do 
svojega podjetja kot tudi obveze, da se 
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posvetujejo s svojimi zaposlenimi kot v 
primeru drugih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 16
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj obravnava 
razširitev opredelitve načela "preudarne 
osebe" tako, da bodo vlagatelji morali 
preveriti ali alternativni investicijski skladi, 
v katere vlagajo, dosegajo sektorske 
standarde najboljših praks;

3. poziva Komisijo, naj obravnava 
razširitev opredelitve načela "preudarne 
osebe" tako, da bodo vlagatelji morali 
preveriti ali alternativni investicijski skladi, 
v katere vlagajo, tudi dosegajo sektorske 
standarde najboljših praks;

Or. en

Predlog spremembe 17
Piia-Noora Kauppi

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj obravnava 
razširitev opredelitve načela "preudarne 
osebe" tako, da bodo vlagatelji morali
preveriti ali alternativni investicijski skladi, 
v katere vlagajo, dosegajo sektorske 
standarde najboljših praks;

3. poziva Komisijo, naj obravnava možnost 
vključitve v opredelitev načela "preudarne 
osebe" tam, kjer je načelo vključeno v 
obstoječo zakonodajo Skupnosti, zahtevo
za vlagatelje, da preverijo, ali alternativni 
investicijski skladi, v katere vlagajo, 
spoštujejo primerno zakonodajo in 
dosegajo sektorske standarde najboljših 
praks;

Or. en
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Predlog spremembe 18
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj preuči možnosti, da 
bi od organov hedge skladov in skladov 
zasebnega kapitala zahtevali, naj evropske 
regulatorje trga vrednostnih papirjev 
obveščajo o standardih najboljših praks pa 
tudi o vseh njihovih bistvenih 
spremembah; meni, da bi tako oblikovana 
podatkovna baza lahko bila referenčna 
točka za vlagatelje;

4. poziva Komisijo, naj preuči možnosti, da 
bi od organov hedge skladov in skladov 
zasebnega kapitala zahtevali, naj evropske 
regulatorje trga vrednostnih papirjev 
obveščajo o standardih najboljših praks pa 
tudi o vseh njihovih bistvenih 
spremembah; meni, da bi tako oblikovana 
javna in usklajena podatkovna baza lahko 
bila referenčna točka za vlagatelje;

Or. en

Predlog spremembe 19
Sharon Bowles

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj preuči možnosti, da 
bi od organov hedge skladov in skladov 
zasebnega kapitala zahtevali, naj evropske 
regulatorje trga vrednostnih papirjev 
obveščajo o standardih najboljših praks pa 
tudi o vseh njihovih bistvenih 
spremembah; meni, da bi tako oblikovana 
podatkovna baza lahko bila referenčna 
točka za vlagatelje;

4. poziva Komisijo, naj preuči možnosti, da 
bi od organov hedge skladov in skladov 
zasebnega kapitala zahtevali, naj evropske 
regulatorje trga vrednostnih papirjev 
obveščajo o standardih najboljših praks pa 
tudi o vseh njihovih bistvenih 
spremembah; meni, da bi tako oblikovana 
podatkovna baza lahko bila referenčna 
točka za vlagatelje; priznava delo, ki je 
bilo izvedeno glede prostovoljnih 
kodeksov in načel na globalni ravni, kot 
so načela za ocenjevanje portfeljev hedge 
skladov Mednarodne organizacije komisij 
za vrednostne papirje, in verjame, da je 
nenazadnje treba vsako rešitev, kolikor je 
mogoče, iskati na globalni ravni;

Or. en
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Predlog spremembe 20
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je za izpolnjevanje potrebe po 
spremljanju tržnih dejavnosti v nadzorne 
namene treba informacije o holdingih 
hedge skladov in posojilih prek 
prvorazrednih borznih posrednikov
predložiti pristojnim nadzornim organom;
poudarja, da zahteve o informacijah ne 
smejo predstavljati dodatnega bremena za 
prvorazredne borzne posrednike in da
morajo nacionalni nadzorni organi, kjer je 
to potrebno in/ali primerno, svoje zahteve 
uskladiti;

5. meni, da je za izpolnjevanje potrebe po 
spremljanju tržnih dejavnosti v nadzorne 
namene treba vse potrebne informacije o 
holdingih hedge skladov in posojilih 
predložiti pristojnim nadzornim organom; 
poudarja, da morajo nacionalni nadzorni 
organi svoje zahteve uskladiti, da se tako 
izognejo čezmernemu urejanju in 
regulatorni arbitraži ter da se spodbudi 
resnično povezan finančni trg;

Or. en

Predlog spremembe 21
Piia-Noora Kauppi

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je za izpolnjevanje potrebe po 
spremljanju tržnih dejavnosti v nadzorne 
namene treba informacije o holdingih
hedge skladov in posojilih prek 
prvorazrednih borznih posrednikov 
predložiti pristojnim nadzornim organom; 
poudarja, da zahteve o informacijah ne 
smejo predstavljati dodatnega bremena za 
prvorazredne borzne posrednike in da 
morajo nacionalni nadzorni organi, kjer je 
to potrebno in/ali primerno, svoje zahteve 
uskladiti;

5. meni, da je za izpolnjevanje potrebe po 
spremljanju tržnih dejavnosti v nadzorne 
namene treba informacije o izpostavah
hedge skladov in posojilih prek 
prvorazrednih borznih posrednikov 
predložiti pristojnim nadzornim organom; 
poudarja, da zahteve o informacijah ne 
smejo predstavljati dodatnega bremena za 
prvorazredne borzne posrednike in da 
morajo nacionalni nadzorni organi, kjer je 
to potrebno in/ali primerno, svoje zahteve 
uskladiti;
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Or. en

Predlog spremembe 22
Piia-Noora Kauppi

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. priznava, da prekomerni finančni vzvod 
lahko ogrozi stabilnost finančnih trgov; 
vendar meni, da je tveganje del teh trgov in 
da morajo zadevni tržni udeleženci oceniti, 
kakšna je ustrezna raven tveganja, ki so ga 
pripravljeni sprejeti; zato ne podpira ideje 
o pravno določeni najvišji stopnji 
finančnega vzvoda;

6. priznava, da prekomerni finančni vzvod 
lahko ogrozi finančno stabilnost družb in 
finančnih trgov; vendar meni, da je 
tveganje del teh trgov in da morajo zadevni 
tržni udeleženci oceniti, kakšna je ustrezna 
raven tveganja, ki so ga pripravljeni 
sprejeti; zato ne podpira ideje o pravno 
določeni najvišji stopnji finančnega 
vzvoda;

Or. en

Predlog spremembe 23
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. priznava, da prekomerni finančni vzvod 
lahko ogrozi stabilnost finančnih trgov;
vendar meni, da je tveganje del teh trgov 
in da morajo zadevni tržni udeleženci 
oceniti, kakšna je ustrezna raven 
tveganja, ki so ga pripravljeni sprejeti;
zato ne podpira ideje o pravno določeni 
najvišji stopnji finančnega vzvoda;

6. priznava, da prekomerni finančni vzvod 
lahko ogrozi stabilnost finančnih trgov; 
poziva Komisijo, da predstavi predloge za 
omejevanje stopnje možnega vzvoda, da se 
tako prepreči razširitev sistemskih 
tveganj; poziva Komisijo, da določi vrsto 
pravnih instrumentov, ki bi omogočili 
nadzornikom, da ukrepajo in spodbujajo 
delovanje finančnih trgov v korist 
realnega gospodarstva;

Or. en
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Predlog spremembe 24
Wolf Klinz

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj uvede enotno 
opredelitev zasebnega plasiranja v EU.

7. poziva Komisijo, naj vzpostavi evropski 
sistem zasebnega plasiranja, da se tako 
odpravijo ovire na področju čezmejne 
distribucije za alternativne naložbene 
možnosti.

Or. en

Predlog spremembe 25
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. ugotavlja, da je sedanja struktura 
upravljanja družb neuravnotežena; poziva 
Komisijo in industrijo, da vzpostavita 
kodeks ravnanja, ki bi okrepil sposobnosti 
pomembnih kontrolorjev, kot so nadzorni 
sveti, sveti delavcev in računovodje, ter 
izboljšal delovno metodologijo analistov 
in bonitetnih agencij.

Or. en
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