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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar it-trasparenza ta' l-investituri 
istituzzjonali
(2007/2239(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-Raba' Direttiva tal-Kunsill 78/660/KEE tal-25 ta' Lulju 1978 dwar il-
kontijiet annwali ta' ċerti tipi ta' kumpanniji1,

– wara li kkunsidra s-Seba' Direttiva tal-Kunsill 83/349/KEE tat-13 ta' Ġunju 1983 dwar il-
kontijiet konsolidati2,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 86/635/KEE tat-8 ta' Diċembru 1986 dwar il-
kontijiet annwali u l-kontijiet konsolidati ta' banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħra3,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2001/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' 
Settembru 2001 li temenda d-Direttivi 78/660/KEE, 83/349/KEE u 86/635/KEE fir-
rigward tar-regoli ta' valutazzjoni għall-kontijiet annwali u kkonsolidati ta' ċerti tipi ta' 
kumpaniji kif ukoll ta' banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħra4,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2001/107/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' 
Jannar 2002 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 85/611/KEE dwar il-kordinazzjoni ta' 
liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li jirrigwardaw l-impriżi ta' 
investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS) bl-iskop li jiġu rregolati kumpanniji ta' 
amministrazzjoni u prospectuses simplifikati5,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2001/108/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' 
Jannar 2002 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 85/611/KEE dwar il-kordinazzjoni ta' 
liġijiet, regolamenti u disposizzjonijiet amministrattivi li jirrigwardaw l-impriżi ta' 
investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS), fir-rigward ta' investimenti tal-UCITS6,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2002/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' 
Settembru 2002 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq b'distanza ta' servizzi finanzjarji ta' 
konsumaturi7,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2003/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' 
Jannar 2003 dwar insider dealing u manipulazzjoni tas-suq (abbuż tas-suq)8,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2003/51/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' 
                                               
1 ĠU L 222, 14.8.1979, p.11.
2 ĠU L 193, 18.7.1983, p.1.
3 ĠU L 372, 31.12.1986, p.1.
4 ĠU L 283, 27.10.2001,  p.28.
5 ĠU L 41, 13.2.2002, p.20.
6 ĠU L 41, 13.2.2002, p.35.
7 ĠU L 271, 9.10.2002, p.16.
8 ĠU L 96, 12.4.2003, p.16.
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Ġunju 2003 li temenda d-Direttivi 78/660/KEE, 83/349/KEE u 86/635/KEE u 
91/674/KEE fuq il-bilanċ ta’ kontijiet annwali u konsolidati ta’ ċertu kumpaniji, banek u 
istituzzjonijiet finanzjarji u impriżi ta’ l-assigurazzjoni1,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2003/71 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-4 ta' 
Novembru 2003 dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-
pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ2, 

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2004/25/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' 
April 2004 dwar offerti ta' xiri3,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' 
April 2004 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji4,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' 
Diċembru 2004 dwar l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta' trasparenza f'dak li għandu 
x'jaqsam ma' informazzjoni dwar emittenti li t-titoli tagħhom huma ammessi għall-
kummerċ f'suq regolat5, 

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2005/60 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' 
Ottubru 2005 dwar il-prevenzjoni ta' l-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop tal-ħasil tal-
flus u l-finanzjament tat-terroriżmu6,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-14 ta' 
Ġunju 2006 dwar l-istabbiliment u l-eżerċizzju ta’ l-attività ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu7, 

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-14 ta' 
Ġunju 2006 dwar l-adegwatezza tal-kapital tal-kumpaniji ta’ l-investiment u 
istituzzjonijiet tal-kreditu 8,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2007/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Lulju 2007 dwar l-eżerċizzju ta’ ċerti drittijiet ta’ l-azzjonisti ta’ kumpanniji kkwotati 9,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Settembru 2003 dwar il-proposta għal 
direttiva tal-Parlament u tal-Kunsill dwar is-servizzi għall-investiment u s-swieq 
regolati10,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 192, it-tieni paragrafu, tat-Trattat KE,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 39 u 45 tar-Regoli ta' Proċedura,
                                               
1 ĠU L 178, 17.7.2003, p.16.
2 ĠU L 345, 31.12.2003, p.64.
3 ĠU L 142, 30.4.2004, p.12.
4 ĠU L 145, 30.4.2004, p.1.
5 ĠU L 390, 31.12.2004, p.38.
6 ĠU L 309, 25.11.2005, p.15.
7 ĠU L 177, 30.6.2006, p.1.
8 ĠU L 177, 30.6.2006, p 201.
9 ĠU L 184, 14.7.2007, p.17.
10 ĠU C 77 E, 26.3.2004, p. 329.
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– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijier legali u l-opinjoni tal-Kumitat 
għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A6-0000/2008),

A. billi huwa rikonoxxut li mezzi ta' investiment alternattivi bħall-hedge funds u l-private 
equity funds jistgħu joffru benefiċċji ġodda ta' diversifikazzjoni lill-amministraturi ta' l-
assi, iżidu l-likwidità fis-suq u l-prospetti ta' redditu għoli għall-investituri, u jżidu l-
effiċenza tas-suq,

B. billi l-hedge funds u l-private equity funds ibbażati fl-UE jeħtieġu ambjent li jirrispetta l-
istrateġiji ta' innovazzjoni tagħhom sabiex jgħinhom jibqgħu kompetittivi fil-livell 
internazzjonali filwaqt li jtaffi l-effetti tad-dinamiċità potenzjali negattiva tas-suq,  

C. billi f'xi Stati Membri l-hedge funds u l-private equity funds huma suġġetti għas-sistemi 
regolatorji nazzjonali;  billi regoli nazzjonali diverġenti bħal dawn iwasslu għal riskju ta' 
frammentazzjoni fir-regolazzjoni fis-suq intern, li jista' jkollu l-effett li jostakola l-iżvilupp 
transkonfinali ta' dan in-negozju fl-Ewropa,

D. billi d-direttivi jidhru li huma l-istrumenti legali xierqa li bihom għandhom jiġu indirizzati 
l-kwistjonijiet differenti relatati mal-hedge funds u l-private equity funds, 

E. billi huwa rikonoxxut li waħda mill-kwistjonijiet prinċipali hija l-ħtieġa tat-trasparenza; 
billi t-trasparenza għandha diversi aspetti, bħat-trasparenza tal-hedge funds fil-konfront 
tal-kumpaniji li l-ishma tagħhom huma jakkwistaw jew jippossjedu, kif ukoll fil-konfront 
ta' prime brokers, investituri istituzzjonali bħall-fondi tal-pensjonijiet jew il-banek, l-
investituri għall-konsumatur, l-imsieħba fin-negozju, ir-regolaturi u l-awtoritajiet; billi 
waħda min-nuqqasijiet prinċipali tat-trasparenza tinsab fir-relazzjoni bejn hedge fund u l-
kumpaniji li l-ishma tagħhom huwa jakkwista jew jippossjedi;

F. billi r-raġuni prinċipali għall-kriżi tal-krediti sub-prime mhijiex in-nuqqas ta' regolazzjoni 
ta' l-investituri iżda n-nuqqas ta' l-aġenziji tar-rating; billi l-aġenziji tar-rating, għalhekk, 
għandhom, bħala prinċipju, ikunu suġġetti għall-istess regoli ta' konformità bħal dawk li 
japplikaw għall-awdituri; 

G. billi l-leġiżlazzjoni Komunitarja tipprovdi mekkaniżmi bħall-komitoloġija jew il-
proċeduri Lamfalussy li jippermettu l-flessibilità fir-reazzjoni għall-ambjent dejjem 
jinbidel tan-negozju permezz ta' l-implimentazzjoni ta' miżuri;  billi dan se jittejjeb bl-
istrument ta' atti delegati fil-qafas tat-Trattat ġdid; 

H. billi bosta inizjattivi differenti ta' negozju stabbilew il-kodiċi tagħhom għall-aħjar prattika 
li tista' sservi ta' mudell għal-leġiżlazzjoni ta' l-UE; billi, flimkien mal-konformità mal-
leġiżlazzjoni ta' l-UE, il-kumpaniji u l-assoċjazzjonijiet tan-negozju għandhom jiġu 
inkuraġġiti jistabbilixxu kodiċi tagħhom stess għall-aħjar prattika;

I. billi jidher li m'hemmx bżonn ta' leġiżlazzjoni relatata mal-prodott,

1. Jitlob lill-Kummisjoni tippreżenta lill-Parlament, fuq il-bażi ta' l-Artikoli 44,47(2) jew 95 
tat-Trattat KE, skond il-materja tas-suġġett, proposta leġiżlattiva jew proposti leġiżlattivi 
dwar it-trasparenza tal-hedge funds u l-private equity funds; jitlob li tali proposta/i 
titfassal/jitfasslu fid-dawl ta' diskussjonijiet interistituzzjonali, u li ssegwi/jsegwu r-
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rakkomandazzjonijiet dettaljati mehmuża;

2. Jikkonferma li r-rakkomandazzjonijiet jirrispettaw il-prinċipju ta' sussidjarjetà u d-
drittijiet fundamentali taċ-ċittadini;

3. Hu tal-fehma li l-proposta/i mitluba m'għandhiex/m'għandhomx implikazzjonjiet 
finanzjarji;

4. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni u r-
rakkomandazzjonijiet dettaljati annessi magħha lill-Kummissjoni u lill-Kunsill kif ukoll 
lill-parlamenti u l-gvernijiet ta' l-Istati Membri.
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ANNESS GĦALL-MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI: RAKKOMANDAZZJONIJIET 
DETTALJATI DWAR IL-KONTENUT TAL-PROPOSTA MITLUBA

Il-Parlament Ewropew jistieden lill-Kummissjoni tipproponi direttiva jew direttivi li 
tiggarantixxi /jiggarantixxu standard komuni ta' trasparenza u biex tindirizza l-kwistjonijiet 
imsemmija hawn taħt relatati mal-hedge funds u l-private equity funds, fuq il-bażi li d-
direttiva/direttivi għandha tagħti/għandhom jagħtu lill-Istati Membri, fejn ikun neċessarju, 
biżżejjed flessibilità biex jittrasponu r-regoli ta' l-UE fis-sistemi tagħhom eżistenti tal-liġi 
dwar il-kumpaniji.

Dwar il-hedge funds u private equity funds

Il-Parlament Ewropew jistieden lill-Kummissjoni tissottometti l-proposti leġiżlattivi xierqa 
permezz tar-reviżjoni ta' l-acquis communautaire eżistenti li jeffettwa tipi varji ta' investituri u 
kontropartijiet, u biex taddatta jew tistabilixxi regoli li jipprovdu sabiex tingħata 
informazzjoni relevanti u materjali, ċara u fil-ħin sabiex jiġi ffaċilitat it-teħid ta' deċiżjonijiet 
u l-komunikazzjoni trasparenti bejn l-investuri u l-amministrazzjoni tal-kumpaniji.  

Il-leġiżlazzjoni ġdida għandha tesiġi li l-azzjonisti jinnotifikaw lill-emittenti dwar il-
proporzjon tad-drittijiet tal-votazzjoni tagħhom bħala riżultat ta' l-akkwist jew il-bejgħ ta' 
ishma sa fejn jasal dan il-proporzjon, jekk jaqbiżx il-limitu speċifiku jew jinżilx taħtu, li jibda 
minn 3% minflok 5%, kif spjegat fid-Direttiva 2004/109/KE; għandha wkoll tobbliga lill-
hedge funds u l-private equity funds jiżvelaw u jispjegaw – fil-konfront tal-kumpaniji li 
minnhom jakkwistaw ishma jew li jippossjedu ishma tagħhom, l-investituri għall-konsumatur, 
brokers ewlenin u kontrolluri – il-politika tagħhom ta' investiment u r-riskji assoċjati magħha;

Dawn il-proposti għandhom ikunu bbażati fuq analiżi tal-leġiżlazzjoni eżistenti ta' l-UE, li ssir 
bil-ħsieb li jiġi stabbilit sa liema punt ir-regoli eżistenti dwar it-trasparenza jistgħu jiġu 
applikati għas-sitwazzjoni speċifika tal-hedge funds u l-privtae equity funds;

Bil-ħsieb tal-proposti msemmija hawn fuq, il-Kummissjoni għandha, b'mod partikolari:

– tesplora l-possibilità ta' termini kontrattwali li għandhom jiġu applikati għal investimenti 
alternattivi, li jipprovdu għal limitazzjoni tar-riskju mingħajr ambigwitajiet, għal miżuri li 
għandhom jittieħdu fil-każ li jinqabżu l-limiti, għal għoti ta' informazzjoni adegwat, għal 
deskrizzjoni ċara ta' perjodi ta' lock-up, u għal kundizzjonijiet espliċiti li jirregolaw il-
kanċellament u t-terminazzjoni tal-kuntratt;

– tinvestiga l-kwistjoni ta' ħasil tal-flus fil-kuntest tal-hedge funds u l-private equity funds; 

Dwar il-hedge funds speċifikament

Il-Parlament Ewropew jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi regoli li jsaħħu t-trasparenza 
tal-politika ta' votazzjoni tal-hedge funds, fuq il-bażi li dawk indirizzati mir-regoli tal-
Komunità għandhom ikunu l-amministraturi ta' fondi bħal dawn; tali regoli jistgħu jinkludu 
wkoll sistema ta' identifikazzjoni ta' l-azzjonisti madwar l-UE kollha;
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Bil-ħsieb tal-proposta/i leġiżlattiva/i msemmija hawn fuq, il-Kummissjoni għandha, b'mod 
partikolari:

– tinvestiga l-possibilità li ttaffi l-effetti mhux mixtieqa tas-self ta' titoli;

– teżamina jekk ir-rekwiżiti tar-rappurtaġġ japplikawx ukoll għall-ftehimiet ta' 
kooperazzjoni bejn bosta azzjonisti u għall-akkwiżizzjonijiet indiretti tad-drittijiet ta' 
votazzjoni permezz ta' arranġamenti alternattivi;

Dwar il-private equity funds

Il-Parlament Ewropew jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi regoli li jipprojbixxu lill-
private equity funds milli "jisirqu" kumpaniji (l-hekk imsejħa "asset stripping") u għalhekk 
jużaw ħażin il-poter finanzjarju tagħhom b'mod li sempliċement jiżvantaġġja lill-kumpanija 
akkwistata, mingħajr ma jkollu impatt pożittiv fuq il-futur tal-kumpanija u s-sitwazzjoni ta' l-
impjegati tagħha, il-kredituri u l-imsieħba fin-negozju;

Bil-ħsieb tal-proposta/proposti leġiżlattivi msemmij/a hawn fuq, il-Kummissjoni għandha 
teżamina modi kif tindirizza kwistjonijiet li jqumu meta l-banek jisilfu ammonti ta' flus lill-
private equity funds u mbagħad jiċħdu kull responsabilità fir-rigward ta' l-iskop li għalih 
jintużaw dawn il-flus jew dwar minn fejn ikunu ġejjin il-flus użati biex jitħallas lura s-self.
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NOTA SPJEGATTIVA

Ir-rapport ta' inizjattiva tal-Parlament Ewropew stess dwar it-trasparenza tal-fondi bl-użu ta' 
opportunitajiet alternattivi ta' investiment jimmarka l-bidu tad-dibattitu leġiżlattiv dwar dan 
is-suġġett fl-Unjoni Ewropea.

Filwaqt li problemi marbuta mal-hedge funds u l-private equity ġew diskussi fl-ogħla livell 
politiku, bħas-Summit tal-G8 u  fil-Kumsill ta' l-ECOFIN, il-Kummissjoni mill-bidu ċaħdet 
kull eżami mill-qrib ta' din il-kwistjoni kumplessa b'implikazzjonijiet regolatorji possibbli.

Fil-25 ta' Frar 2008 l-Kumitat għall-Affarijiet Legali tal-Parlament Ewropew kellu seduta ta' 
smigħ bit-titlu 'It-trasparenza ta' l-investituri istituzzjonali'. Bħala konklużjoni wieħed jista' 
jgħid fil-qosor li dawk is-setturi milquta jaraw il-bżonn assolut ta' azzjoni biex tiżdied it-
trasparenza ta' miżuri għal investiment alternattiv. Anki dawk li jopponu l-miżuri leġiżlattivi 
ammettew li regoli ġenerali jkunu utli, sakemm ma jirrestrinġux wisq il-libertà ta' l-intrapriżi 
finanzjarji biex ikunu jistgħu jaħdmu.

Ir-rapporteur iqis li l-istrumenti tal-liġi tal-kumpaniji tista' tintuża biex tiżdied it-trasparenza, 
partikolarment fir-relazzjoni bejn il-hedge funds u l-private equity funds u l-intrapriżi li 
magħhom il-fondi jkollhom l-ishma, mingħahr ma jiġi effettwat b'mod negattiv il-proċess tas-
suq u l-iżvilupp tas-suq, u għall-benefiċċju ta' kulħadd. 

Ir-rapporteur jirrikonoxxi l-fatt li l-intrapriżi u l-assoċjazzjonijiet għamlu studji dwar imġiba 
imprenditorjali tajba u ħolqu kodiċi ta' kondotta volontarji. Dawn jindirizzaw proporzjon 
sostanzjali tal-problemi eżistenti. Bħala eżempju nistgħu nsemmu r-rapport tal-Hedge Fund 
Working Group1 u l-Kodiċi ta' Kondotta tal-Private Equity and Venture Capital Association2. 
Dawn jistgħu jservu lil-leġiżlatur bħala mudell tajjeb ħafna, iżda mhumiex sostitut għal 
azzjoni leġiżlattiva fejn iqumu każijiet ta' kondotta ħażina. Il-leġiżlazzjoni xierqa tista' tkun ta' 
appoġġ għal dawk l-amministraturi tal-hedge funds u l-private equity li diġà jirrispettaw ir-
regoli ta' kummerċ onest b'mod volontarju. 

                                               
1 http://www.hfwg.co.uk; http://www.pellin.co.uk/HFWG/Final-Report.pdf
2 http://www.evca.com
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