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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични 
въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

A. като има предвид, че хедж фондовете и фондовете за частни капиталови инвестиции 
играят важна положителна роля в европейската икономика като увеличават 
конкурентоспособността на Европа и допринасят за разкриването на нови работни 
места,

Б. като има предвид, че хедж фондовете и фондовете за частни капиталови инвестиции 
имат много различни характеристики, като и за двете не съществува недвусмислено 
определение, като има предвид, че те не могат да се разглеждат по подходящ начин 
като единна категория в разпоредбите за специфични продукти,

В. като има предвид, че регулирането на принципна основа е уместен подход за 
регулиране на финансовите пазари, тъй като е способен по-добре да реагира на 
развитието на пазара отколкото регулирането на принципа на специфичен продукт,

Г. като има предвид, че докато прозрачността е от ключово значение за един 
функциониращ пазар, тя трябва да е насочена специално по отношение на 
определена целева група; като има предвид, че прозрачност, която не е 
целенасочена ще има обратен ефект върху стабилността на пазара в резултат на 
„стадно” поведение на инвеститорите и безогледни търговски практики и създава 
риск от унищожаване на целия алтернативен инвестиционен бизнес модел, който се 
основава на нови търговски стратегии, 

Д. като има предвид, че съществуващото понастоящем в държавите-членки 
разнообразие от определения за частно предлагане представлява пречка за 
вътрешния пазар и благоприятства проникването на високо рискови продукти на 
пазара на дребно,

1. отбелязва, че съществува корпус от общностно законодателство относно 
финансовите пазари, което пряко или косвено се прилага по отношение на хедж 
фондове и фондовете за частни капиталови инвестиции; подчертава, че по-голяма 
част от същото законодателство е относително ново и че по тази причина все още не 
може да се извърши оценка на цялостното му въздействие; следователно призовава 
държавите-членки и Комисията да осигурят последователното му изпълнение и 
прилагане;

2. отбелязва, че в допълнение към съществуващото законодателство секторите на 
хедж фондовете и фондовете за частни капиталови инвестиции са си изградили 
собствени незадължителни норми за най-добри практики; подкрепя тези 
инициативи и счита, че подобен подход на актове с незадължителна юридическа 
сила е подходящ за регулирането на двата сектора, защото нормите, изработени от 
отрасъла са по-актуални с оглед на развитието на пазара, отколкото строгото 
регулиране и има по-голяма вероятност отколкото общностното законодателство да 
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наложат определено ниво на глобален контрол, и по-специално по отношение на 
участници на пазара, чието седалище е в офшорни зони;

3. призовава Комисията да обсъди разширяването на определението за принципа на 
предпазливостта по такъв начин, че да се изисква от инвеститорите да 
удостоверяват, че алтернативните инвестиционни фондове, в които инвестират се 
придържат към нормите на отрасъла за най-добри практики;

4. призовава Комисията да извърши проучване относно възможността да изиска 
органите на двата сектора - на хедж фондовете и на фондовете за частни капиталови 
инвестиции - да уведомяват Европейският комитет на регулаторите на ценни книжа 
за нормите си за най-добри практики, както и за всички значими промени, внесени в 
тях; счита, че създадената по този начин база данни може да служи като референтна 
база за инвеститорите;

5. изразява становище, че основните борсови посредници - за да се задоволи 
необходимостта от осъществяване на наблюдение на пазарната активност с цел 
надзор - следва да предоставят на компетентните надзорни органи данни относно 
вложенията и заемните дейности на хедж фонда; подчертава, че изискванията за 
предоставяне на данни следва да са такива, че да не натоварват прекомерно 
основните борсови посредници и че националните надзори органи следва да се 
стремят, когато е необходимо и/или подходящо, да хармонизират своите 
изисквания;

6. признава, че прекомерната задлъжнялост може да създаде риск за стабилността на 
финансовите пазари; счита, въпреки това, че рискът е част от тези пазари и че 
трябва да бъде оставено на участниците на тези пазари да преценят какво е 
съответното равнище на риск, което да поемат; следователно не подкрепя идеята за 
определяне на законов максимум за равнище на задлъжнялост;

7. призовава настоятелно Комисията да въведе единно определение за частно 
предлагане в рамките на ЕС.
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