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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni li se jadotta:

1. Josserva li n-nuqqas ta' diliġenza mill-investituri ma jistax jiġi kkontrobilanċjat permezz 
ta' aktar trasparenza;

2. Jiddikjara li t-trasparenza volontarja hija għodda ewlenija għall-ġestjoni tar-riskju: għall-
pubbliku b'mod ġenerali hija importanti t-trasparenza fir-rigward ta' l-objettivi, għall-
investituri huma importanti d-dettall tan-natura, tal-valutazzjoni u tar-riskju ta' l-
investimenti, u għall-kontrolluri huwa importanti li jkollhom idea ċara tal-pożizzjonijiet u 
l-istrateġiji, waqt li fl-istess ħin tiġi osservata l-kunfidenzjalità ta' dik l-informazzjoni; l-
effetti tat-trasparenza jistgħu jkunu negattivi, bħal meta kulħadd iġib ruħu bħal ħaddieħor 
(herding) u l-istrateġiji ta' l-investiment jiġu żvelati lill-kompetituri, u anke pożittivi, 
inkluż li jiġi evitat li dak li jkun jissuponi li s-sitwazzjoni hi agħar milli fil-fatt hi.

3. Iqis li l-istandardizzazzjoni ta' prodotti mhux regolamentati (over-the-counter - OTC) hija 
kontradizzjoni fit-termini: sistema ta' approvazzjoni ta' l-OTCs hija attraenti fit-teorija 
iżda żżid l-ispejjeż, u għalhekk sakemm ma ssirx fuq bażi internazzjonali, tista' tagħmel il-
ħsara lill-kompetittività Ewropea f'suq globali;

4. Jinnota li wara każijiet u attività ta' profil għoli fil-kuntest ta' kumpaniji magħrufa sew, 
inġibdet l-attenzjoni pubblika dwar il-fondi spekulattivi (hedge funds) u l-kapital privat 
(private equity). jirrikonoxxi li kemm il-fondi spekulattivi u kif ukoll il-kapital privat qed 
jirrispondu għall-kritika permezz ta' proposti ta' awtoregolazzjoni li jinkorporaw prinċipju 
ta' 'kkonforma jew spjega'; iqis li dawk il-kodiċi jeħtieġ li jingħataw biżżejjed żmien biex 
joperaw u jinfirxu b'mod globali u biex l-effetti tagħhom jiġu analizzati; 

5. Jirrikonoxxi li l-fondi spekulattivi onshore, il-maniġers tal-fondi spekulattivi u l-
kumpaniji tal-kapital privat fl-UE huma soġġetti għal leġiżlazzjoni eżistenti, l-aktar fir-
rigward ta' l-abbuż tas-suq, u li regolazzjoni indiretta tapplika għalihom permezz tal-
kontroparti u meta jinbiegħu investimenti relatati fi prodotti regolati; jinnota li s-sjieda ta' 
l-ishma hija suġġetta għar-rekwiżiti tas-soltu tal-kxif tat-tagħrif;

6. Jasserixxi li rekwiżiti ta' rrapurtar addizzjonali u speċjalment frekwenti jistgħu iwasslu 
għal pressjoni sabiex ikun hemm redditu fi żmien qasir minflok stabilità fuq terminu twil 
ta' żmien.


