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SUGESTII

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru afaceri economice şi monetare, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a 
fi adoptată:

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

B.  întrucât  fondurile speculative şi fondurile de capital privat au caracteristici foarte diferite 
şi întrucât nu există nicio definiţie clară pentru niciunul dintre acestea; întrucât acestea nu 
pot fi considerate în mod corespunzător ca o categorie unică pe care să se bazeze o 
reglementare privind un anumit produs;

C.  întrucât reglementarea bazată pe principii reprezintă o abordare adecvată privind 
reglementarea pieţelor financiare, deoarece astfel se poate ţine mai bine pasul cu situaţia 
de pe pieţe decât prin reglementarea specifică unui produs;   

D. întrucât transparenţa, vitală pentru o piaţă funcţională, trebuie să fie adecvată pentru 
grupul ţintă respectiv; întrucât transparenţa inadecvată are efecte adverse asupra stabilităţii 
pieţei prin tranzacţii în masă şi abuzive şi prin riscuri care distrug întregul model de 
afaceri pentru investiţiile alternative bazat pe strategii inovatoare de tranzacţionare;  

E. întrucât diversitatea actuală a definiţiilor din statele membre privind investiţiile private     
constituie un obstacol pentru piaţa internă şi creează un stimul pentru pătrunderea de  
produse cu grad ridicat de risc pe piaţa cu amănuntul,

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

2. subliniază că sectorul fondurilor speculative şi cel al fondurilor de capital privat au 
elaborat propriile lor standarde facultative privind cele mai bune practici, pe lângă 
legislaţia existentă deja; susţine aceste iniţiative şi 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 ţine pasul cu situaţia de pe piaţă 
mai bine decât normele obligatorii şi deoarece este mai probabil ca prin acestea să se 
impună un anumit grad de control global decât prin legislaţia comunitară, în special în 
ceea ce priveşte controlul asupra operatorilor de pe piaţă care sunt domiciliaţi în afara 
statului respectiv;        

3. invită Comisia să aibă în vedere extinderea definiţiei principiului „prudenţei”, astfel încât 
investitorii să trebuiască să verifice dacă fondurile alternative de investiţii în care doresc 
să investească respectă standardele de cele mai bune practici valabile în sectorul respectiv;
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4. invită Comisia să analizeze posibilitatea de a cere organismelor din sectorul fondurilor 
speculative şi al fondurilor de capital privat să informeze Comitetului autorităților 
europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare cu privire la standardele de cele 
mai bune practici aplicabile, precum şi cu privire la orice modificări semnificative aduse 
acestora; consideră că o bază de date creată în acest fel ar putea reprezenta un punct de 
referinţă pentru investitori;

5. este de părere că, prin intermediul „prime brokerilor”, ar trebui să se pună la dispoziţia 
autorităţilor de control competente informaţii cu privire la participaţiile unui fond 
speculativ şi la creditele acordate de acesta, astfel încât să fie satisfăcută nevoia de 
supraveghere a activităţii desfăşurate de pe această piaţă; subliniază că standardele privind 
informaţiile nu ar trebui să reprezinte o povară excesivă pentru „prime brokeri” şi că 
autorităţile naţionale de supraveghere ar trebui să aibă ca scop, în cazurile în care este 
necesar şi/sau adecvat, armonizarea standardelor lor;

6. recunoaşte că un grad excesiv de îndatorare poate prezenta riscuri pentru stabilitatea 
pieţelor financiare; este totuşi de părere că riscul face parte din pieţele respective şi că 
evaluarea nivelului de risc asumat trebuie lăsată la latitudinea participanţilor de pe pieţele 
în cauză;  nu susţine, prin urmare, ideea de stabilire a unui nivel legal maxim de 
îndatorare;

7. îndeamnă Comisia să introducă o definiţie uniformă pentru investiţiile private în UE.


	718965ro.doc

