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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

que contém recomendações à Comissão sobre a transparência dos investidores 
institucionais
(2007/2239(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Quarta Directiva 78/660/CEE do Conselho, de 25 de Julho de 1978, 
relativa às contas anuais de certas formas de sociedades1,

– Tendo em conta a Sétima Directiva 83/349/CEE do Conselho, de 13 de Junho de 1983, 
relativa às contas consolidadas2,

– Tendo em conta a Directiva 86/635/CEE do Conselho, de 8 de Dezembro de 1986,
relativa às contas anuais e às contas consolidadas dos bancos e outras instituições 
financeiras3,

– Tendo em conta a Directiva 2001/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de 
Setembro de 2001, que altera as Directivas 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE 
relativamente às regras de valorimetria aplicáveis às contas anuais e consolidadas de 
certas formas de sociedades, bem como dos bancos e de outras instituições financeiras4,

– Tendo em conta a Directiva 2001/107/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de 
Janeiro de 2002, que altera a Directiva 85/611/CEE do Conselho que coordena as 
disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes a alguns 
organismos de investimento colectivo em valores mobiliários (OICVM) com vista a 
regulamentar as sociedades de gestão e os prospectos simplificados5,

– Tendo em conta a Directiva 2001/108/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de 
Janeiro de 2002, que altera a Directiva 85/611/CEE do Conselho, que coordena as 
disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes a alguns 
organismos de investimento colectivo em valores mobiliários (OICVM), no que diz 
respeito aos investimentos em OICVM6,

– Tendo em conta a Directiva 2002/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 
Setembro de 2002, relativa à comercialização à distância de serviços financeiros prestados 
a consumidores7,

– Tendo em conta a Directiva 2003/6/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de 
Janeiro de 2003, relativa ao abuso de informação privilegiada e à manipulação de mercado 

                                               
1 JO L 222 de 14.8.1978, p. 11.
2 JO L 193 de 18.7.1983, p. 1.
3 JO L 372 de 31.12.1986, p. 1.
4 JO L 283 de 27.10.2001, p. 28.
5 JO L 41 de 13.2.2002, p. 20.
6 JO L 41 de 13.2.2002, p. 35.
7 JO L 271 de 9.10.2002, p. 16.



PE404.615v01-00 4/9 PR\716403PT.doc

PT

(abuso de mercado)1,

– Tendo em conta a Directiva 2003/51/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera 
as Directivas 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE do Conselho relativas 
às contas anuais e às contas consolidadas de certas formas de sociedades, bancos e outras 
instituições financeiras e empresas de seguros2,

– Tendo em conta a Directiva 2003/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de 
Novembro de 2003, relativa ao prospecto a publicar em caso de oferta pública de valores 
mobiliários ou da sua admissão à negociação3,

– Tendo em conta a Directiva 2004/25/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de 
Abril de 2004, relativa às ofertas públicas de aquisição4,

– Tendo em conta a Directiva 2004/39/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de 
Abril de 2004, relativa aos mercados de instrumentos financeiros5,

– Tendo em conta a Directiva 2004/109/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de 
Dezembro de 2004, relativa à harmonização dos requisitos de transparência no que se 
refere às informações respeitantes aos emitentes cujos valores mobiliários estão admitidos 
à negociação num mercado regulamentado6,

– Tendo em conta a Directiva 2005/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de 
Outubro de 2005, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de 
branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo7,

– Tendo em conta a Directiva 2006/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de 
Junho de 2006, relativa ao acesso à actividade das instituições de crédito e ao seu 
exercício8,

– Tendo em conta a Directiva 2006/49/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de 
Junho de 2006, relativa à adequação dos fundos próprios das empresas de investimento e 
das instituições de crédito9,

– Tendo em conta a Directiva 2007/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de 
Julho de 2007, relativa ao exercício de certos direitos dos accionistas de sociedades 
cotadas10,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 25 de Setembro de 2003, sobre uma proposta de 
directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos serviços de investimento e 

                                               
1 JO L 96 de 12.4.2003, p. 16.
2 JO L 178 de 17.7.2003, p. 16.
3 JO L 345 de 31.12.2003, p. 64.
4 JO L 142 de 30.4.2004, p. 12.
5 JO L 145 de 30.4.2004, p. 1.
6 JO L 390 de 31.12.2004, p. 38.
7 JO L 309 de 25.11.2005, p. 15.
8 JO L 177 de 30.6.2006, p. 1.
9 JO L 177 de 30.6.2006, p. 201.
10 JO L 184 de 14.7.2007, p. 17.
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aos mercados regulamentados1,

– Tendo em conta o artigo 192.º, segundo parágrafo, do Tratado CE,

– Tendo em conta os artigos 39.º e 45.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e o parecer da Comissão 
dos Assuntos Económicos e Monetários (A6-0000/2008),

A. Considerando que se reconhece que existem veículos de investimento alternativos, como é 
o caso dos fundos de investimento especulativo (hedge funds) e dos fundos de 
participações privadas (private equity funds), que podem oferecer novas vantagens em 
termos de diversificação para os gestores de activos, aumentam a liquidez do mercado e as 
perspectivas de remunerações elevadas para os investidores, e melhoram a eficiência dos 
mercados,

B. Considerando que os fundos de investimento especulativo e os fundos de participações 
privadas baseados na UE requerem um ambiente que respeite as suas estratégias 
inovadoras, por forma a permitir a manutenção da sua competitividade a nível 
internacional e atenuar em simultâneo os efeitos de uma potencial conjuntura adversa do
mercado,

C. Considerando que há alguns Estados-Membros em que os fundos de investimento 
especulativo e os fundos de participações privadas estão sujeitos a regimes regulamentares 
nacionais; considerando que a existência de regimes nacionais divergentes comporta o 
risco de uma fragmentação regulamentar susceptível de comprometer o desenvolvimento 
além-fronteiras destas actividades na Europa,

D. Considerando que as directivas parecem constituir instrumentos jurídicos apropriados para 
lidar com as diferentes questões relacionadas com os fundos de investimento especulativo
e os fundos de participações privadas,

E. Considerando que se reconhece que uma das questões principais que se colocam é a 
necessidade de transparência; considerando que a transparência possui várias facetas, tais 
como a transparência dos fundos de investimento especulativo face às sociedades cujas 
acções esses fundos adquirem ou detêm, bem como face aos corretores, aos investidores 
institucionais como os fundos de pensões ou os bancos, aos investidores a retalho, aos 
parceiros, aos reguladores e às autoridades; considerando que um dos principais défices 
em termos de transparência reside nas relações entre um fundo especulativo e as 
sociedades cujas acções esse fundo adquire ou detém,

F. Considerando que a principal causa da actual crise do "sub-prime" (crédito hipotecário de
alto risco) não reside na falta de regulamentação dos investidores mas sim no fracasso das 
agências de notação; considerando, por isso, que as agências de notação devem, em 
princípio, estar sujeitas às mesmas regras que os auditores;

G. Considerando que a legislação comunitária prevê mecanismos, tais como a comitologia ou 

                                               
1 JO C 77 E de 26.3.2004, p. 329.
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o processo Lamfalussy, que proporcionam flexibilidade na reacção às mudanças do clima
empresarial através de medidas de execução; considerando que essa situação irá melhorar,
graças ao instrumento dos actos delegados previsto no novo Tratado,

H. Considerando que numerosas iniciativas empresariais diferentes instituíram os seus 
próprios códigos de conduta que podem servir de modelo para a legislação da UE; 
considerando que, para além do cumprimento da legislação da UE, as sociedades e 
associações de empresas devem ser incentivadas a instituir os seus próprios códigos de 
conduta,

I. Considerando que parece não haver necessidade de legislação relacionada com produtos,

1. Solicita à Comissão que, com base no artigo 44.º, no n.º 2 do artigo 47.º ou no artigo 95.º 
do Tratado CE, consoante a matéria de fundo, lhe submeta uma proposta ou propostas 
legislativas sobre a transparência dos fundos de investimento especulativo e dos fundos de 
participações privadas; pede que essa(s) proposta(s) seja(m) elaborada(s) à luz das 
discussões interinstitucionais e em observância das recomendações detalhadas que 
figuram em anexo;

2. Verifica que estas recomendações respeitam o princípio da subsidiariedade e os direitos 
fundamentais dos cidadãos;

3. Entende que a(s) proposta(s) requerida(s) não tem(têm) incidências financeiras;

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução e as recomendações 
detalhadas que figuram em anexo à Comissão e ao Conselho, bem como aos parlamentos 
e governos dos Estados-Membros.
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ANEXO À PROPOSTA DE RESOLUÇÃO: RECOMENDAÇÕES DETALHADAS 
SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DAS PROPOSTAS REQUERIDAS

O Parlamento Europeu solicita à Comissão que proponha uma directiva ou directivas que 
garantam uma norma comum em matéria de transparência e tratem das questões abaixo 
referidas relacionadas com os fundos de investimento especulativo e os fundos de 
participações privadas, tomando como princípio que a(s) directiva(s) deve(m) proporcionar
aos Estados-Membros, sempre que necessário, flexibilidade suficiente para procederem à
transposição das regras da UE para os seus sistemas vigentes em matéria de direito das 
sociedades.

Sobre os fundos de investimento especulativo e os fundos de participações privadas

O Parlamento Europeu solicita à Comissão que apresente as propostas legislativas 
apropriadas, através de uma revisão do acervo comunitário existente que afecta os diversos 
tipos de investidores e contrapartes, e que adapte ou estabeleça regras que prevejam a 
divulgação clara e a comunicação atempada de informação relevante e material, por forma a 
facilitar um processo decisório de elevada qualidade e uma comunicação transparente entre os 
investidores e a administração das sociedades;

A nova legislação deve exigir que os accionistas notifiquem os emitentes da percentagem dos 
seus direitos de voto resultante de uma aquisição ou alienação de acções nos casos em que 
essa percentagem atinja, exceda ou se torne inferior a um dos limiares específicos, os quais 
devem começar em 3% e não nos 5% referidos na Directiva 2004/109/CE; além disso, deve 
obrigar os fundos de investimento especulativo e os fundos de participações privadas a 
divulgar e explicar – às empresas cujas acções adquirem ou detêm, aos investidores de retalho 
e institucionais, aos corretores e aos supervisores – a sua política de investimento e os riscos 
que lhe estão associados;

Estas propostas devem basear-se numa análise da legislação da UE em vigor, a qual deve 
procurar apurar até que ponto as regras vigentes em matéria de transparência são aplicáveis à 
situação específica dos fundos de investimento especulativo e dos fundos de participações 
privadas;

Tendo em vista as propostas legislativas supracitadas, a Comissão deve, nomeadamente:

– explorar a possibilidade de aplicar aos investimentos alternativos cláusulas contratuais
que prevejam claramente uma limitação dos riscos, as medidas a adoptar em caso de 
ultrapassagem dos limiares, uma divulgação adequada, uma descrição clara dos períodos 
de lock-up ( impedimento de venda), e condições explícitas que regulem a anulação e a 
rescisão do contrato;

– investigar a questão do branqueamento de capitais no contexto dos fundos de investimento 
especulativo e dos fundos de participações privadas;

Especificamente sobre os fundos de investimento especulativo
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O Parlamento Europeu solicita à Comissão que estabeleça regras que reforcem a transparência 
das políticas de votação dos fundos de investimento especulativo, tomando como princípio 
que os destinatários das regras comunitárias devem ser os gestores desses fundos; essas regras 
poderão também incluir um sistema de identificação de accionistas para toda a UE;

Tendo em vista a(s) proposta(s) legislativa(s) supracitada(s), a Comissão deve,
nomeadamente:

– investigar a possibilidade de atenuar os efeitos indesejáveis da concessão de empréstimo 
de valores mobiliários;

– examinar se os requisitos em matéria de informação também devem ser aplicáveis aos 
acordos de cooperação entre vários accionistas e às aquisições indirectas de direitos de 
voto através de contratos de opções;

Especificamente sobre os fundos de participações privadas

O Parlamento Europeu solicita à Comissão que estabeleça regras que proíbam os fundos de 
participações privadas de "pilharem" empresas (o chamado "asset stripping" ou 
desmembramento fraudulento dos activos de sociedades) e de utilizarem assim o seu poder 
financeiro de uma forma incorrecta que só prejudica a empresa adquirida e não tem qualquer 
impacto positivo no futuro da empresa e na situação dos seus trabalhadores, credores e sócios;

Tendo em vista a(s) proposta(s) legislativa(s) supracitada(s), a Comissão deve estudar formas 
de abordar as questões que surgem quando os bancos emprestam enormes quantias de 
dinheiro a fundos de participações privadas e depois rejeitam qualquer responsabilidade 
relativamente ao destino que é dado a esse dinheiro ou à proveniência do dinheiro utilizado 
para pagar o empréstimo.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O relatório de iniciativa do Parlamento Europeu sobre a transparência dos fundos que se 
servem de possibilidades alternativas de investimento marca o início do debate legislativo 
sobre este tema na União Europeia.

Enquanto os problemas referentes a fundos de investimento especulativo (hedge funds) ou a
fundos de participações privadas (private equity funds) são discutidos ao mais elevado nível 
político, como, por exemplo, na Cimeira do G8 e também no ECOFIN, a Comissão Europeia 
rejeitou liminarmente uma análise mais aprofundada desta temática com possíveis 
consequências ao nível da regulamentação.

Em 25 de Fevereiro de 2008, a Comissão dos Assuntos Jurídicos do Parlamento Europeu 
realizou uma audição subordinada ao tema "Transparência dos investidores institucionais". 
Podemos sintetizar o seu resultado, dizendo que os sectores visados reconhecem 
perfeitamente a necessidade de actuar no sentido de aumentar a transparência dos veículos de 
investimento alternativos. Mesmo os adversários de medidas legislativas puderam encontrar 
um benefício nas regras de carácter geral, desde que estas não interviessem de modo 
excessivamente restritivo na liberdade de actuação dos operadores financeiros.

Sem exercer influência negativa nos fenómenos do mercado e no desenvolvimento deste, o 
relator vê a possibilidade de, com recurso a instrumentos do direito das sociedades, aumentar 
a transparência para benefício geral, em especial na relação dos fundos de investimento 
especulativo e dos fundos de participações privadas com as sociedades nas quais esses fundos 
têm participação.

O relator reconhece que empresas e associações realizam estudos sobre bom comportamento 
empresarial e que são elaborados códigos de conduta voluntários. Estas abordagens incidem 
sobre uma parte considerável dos problemas existentes. Representativos para muitos são, por 
exemplo, o relatório do Grupo de Trabalho sobre fundos de investimento especulativo ou 
hedge funds 1 e o código de conduta dos fundos de participações privadas e das associações de 
capital de risco2. Estes meios podem, de facto, servir muito bem ao legislador, mas não 
substituem a actuação legislativa nos casos em que há excesso de má conduta. Uma legislação 
com sentido das proporções pode apoiar o trabalho dos gestores de fundos de investimento 
especulativo e de fundos de participações privadas, gestores esses cujo comportamento já se 
pauta actualmente, de forma voluntária, pelas regras da probidade comercial.

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