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SUĠĠERIMENTI

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

A. billi l-fondi spekulattivi (hedge funds) u l-fondi ta' kapital privati (private equity) 
għandhom sehem pożittiv importanti fl-ekonomija Ewropea minħabba li jsaħħu l-
kompetittività ta' l-Ewropa u jgħinu biex jinħolqu l-impjiegi,

B. billi l-fondi spekulattivi u l-fondi ta' kapital privati għandhom karatteristiċi differenti 
ħafna u ma teżisti l-ebda definizzjoni tagħhom it-tnejn li tinftiehem b'mod ċar; billi ma 
jistgħux u m'għandhomx ikunu ttrattati bħala kategorija waħda fir-regolamentazzjoni li 
tkun speċifika għall-prodotti,

C. billi r-regolamentazzjoni bbażata fuq il-prinċipji hija strateġija tajba sabiex ikunu rregolati 
s-swieq finanzjarji, għax tista' tlaħħaq aħjar ma' l-iżviluppi tas-swieq mir-
regolamentazzjoni li tkun speċifika għall-prodotti,

D. billi, filwaqt li t-trasparenza hija importanti għat-tħaddim tajjeb tas-suq, u għandha taqdi 
skop marbut mal-grupp speċifiku; billi t-trasparenza li ma taqdix skop ikollha effetti 
ħżiena fuq l-istabilità tas-suq minħabba l-effett ta' "herding" u l-prattiki kummerċjali 
predatorji, u tirriskja li teqred il-mudell alternattiv ta' l-investiment kollu bbażat fuq l-
istrateġiji innovattivi tal-kummerċ,

E. billi d-diversità attwali tad-definizzjonijiet ta' l-allokazzjoni privata fl-Istati Membri 
tikkostitwixxi ostaklu għas-suq intern u toħloq inċentivi biex jinkixfu prodotti ta' riskju 
kbir fis-suq bl-imnut,

1. Jinnota li hemm korp ta' leġiżlazzjoni Komunitarja dwar is-swieq finanzjarji li japplika, 
b'mod dirett jew indirett, għall-fondi spekulattivi u għall-fondi ta' kapital privati;
jenfasizza li l-biċċa l-kbira ta' dik il-leġiżlazzjoni hija aktarx reċenti u li l-impatt sħiħ 
tagħha għadu ma jistax jiġi evalwat għalissa; konsegwentement, jistieden lill-Istati 
Membri u lill-Kummissjoni biex jiżguraw li jkun hemm konsistenza fl-applikazzjoni u fl-
implimentazzjoni tagħha;

2. Jinnota li, barra mil-leġiżlazzjoni eżistenti, is-settur tal-fondi spekulattivi u tal-fondi tal-
kapital privati ħoloq l-istandards volontarji tiegħu għall-aħjar prattiki; jagħti l-appoġġ 
tiegħu għal dawn l-inizjattivi u hu tal-fehma li l-istrateġija tal-liġi li ma torbotx hija 
adattata għar-regolamentazzjoni taż-żewġ setturi għaliex l-istandards li joħorġu mill-
industrija jistgħu jsegwu l-iżviluppi tas-swieq aktar mir-regolamentazzjoni tqila, u aktar 
ikunu jistgħu jimponu ċertu grad ta' kontroll globali mil-leġiżlazzjoni Komunitarja, b'mod 
partikulari fejn jidħlu l-parteċipanti fis-suq li jkunu bbażati 'l barra mit-territorju 
(offshore);

3. Jistieden lill-Kummissjoni biex tqis jekk għandhiex twessa' d-definizzjoni tal-prinċipju 
tal-"persuna prudenti" b'mod li l-investituri jkollhom jivverifikaw li l-fondi għall-
investiment alternattivi li jinvestu fihom ikunu jirrispettaw l-istandards ta' l-aħjar prattiki 
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stabbiliti mill-industrija;

4. Jistieden lill-Kummissjoni biex tistudja l-possibilità li titlob lill-organi industrijali tal-
fondi spekulattivi u l-fondi tal-kapital privati biex jgħarrfu lill-Kumitat tar-Regolaturi tat-
Titoli Ewropej bl-istandards ta' l-aħjar prattiki kif ukoll b'kull tibdil sostanzjali li jkun 
sarilhom; iqis li bażi tad-dejta stabbilita b'dan il-mod tista' sservi ta' referenza għall-
investituri;

5. Hu tal-fehma li, sabiex taqdi l-ħtieġa tal-monitoraġġ ta' l-attività tas-swieq għal skopijiet 
ta' kontroll, l-informazzjoni dwar l-investimenti fil-fondi spekulattivi u s-self għandha 
tkun disponibbli għall-awtoritajiet ta' kontroll kompetenti permezz tal-brokers ewlenin;
jenfasizza li r-rekwiżiti dwar l-informazzjoni m'għandhomx ikunu tali li jqiegħdu piż 
eċċessiv fuq il-brokers ewlenin, u li l-awtoritajiet nazzjonali ta' kontroll għandhom, fejn 
ikun meħtieġ u/jew xieraq, jarmonizzaw ir-rekwiżiti tagħhom;

6. Jirrikonoxxi li relazzjoni ta' dejn (leverage) żejjed tista' tkun ta' riskju għall-istabilità tas-
swieq finanzjarji; hu tal-fehma, madankollu, li r-riskju jagħmel sehem minn dawn is-
swieq u huma l-parteċipanti f'dawn is-swieq li għandhom jevalwaw liema livell xieraq ta' 
riskju għandhom jieħdu; ma jagħtix l-appoġġ tiegħu, għalhekk, għall-idea li għandu jiġi 
stabbilit livell massimu legali għar-relazzjoni tad-dejn;

7. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi definizzjoni uniformi ta' allokazzjoni privata 
fl-UE.
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