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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

с препоръки до Комисията относно хедж фондове и инвестиционни фондове с 
частен капитал
(2007/2238(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Втората директива 77/91/EИО на Съвета от 31 януари 1977 г. за 
съгласуване на гаранциите, които се изискват в държавите-членки за дружествата 
по смисъла на член 58, втора алинея от Договора, за защита на интересите както на 
съдружниците, така и на трети лица по отношение учредяването на акционерни 
дружества и поддържането и изменението на техния капитал с цел тези гаранции да 
станат равностойни1,

– като взе предвид Четвъртата директива 78/660/ЕИО на Съвета от 25 юли 1978 г. 
относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества2,

– като взе предвид Седмата директива 83/349/ЕИО на Съвета от 13 юни 1983 г. 
относно консолидираните счетоводни отчети3,

– като взе предвид Директива 86/635/ЕИО на Съвета от 8 декември 1986 г. относно 
годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и 
други финансови институции4,

– като взе предвид Директива 2001/23/ЕО на Съвета от 12 март 2001 г. относно 
сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с 
гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на 
предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански 
дейности5,

– като взе предвид Директива 2001/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
27 септември 2001 г. относно правилата за оценка на годишните счетоводни и 
консолидираните отчети на някои видове дружества, както и на банките и на някои 
други финансови институции6,

– като взе предвид Директива 2001/107/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
21 януари 2002 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране 
в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), с оглед регулиране на управляващите 

                                               
1 OВ L 026, 31.1.1977 г., стр. 1.
2 OВ L 222, 14.8.1978 г., стр. 11.
3 OВ L 193, 18.7.1983 г., стр. 1.
4 OВ L 372, 31.12.1986 г., стр. 1.
5 ОВ L 82, 22.3.2001, стр. 16.
6 OВ L 283, 27.10.2001 г., стр. 28.
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дружества и опростяване на проспектите1,

– като взе предвид Директива 2001/108/ЕО на Европейския съвет и на Съвета от 21 
януари 2002 г. за изменение на Директива 85/611/ЕИО на Съвета за координиране 
на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно 
предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) 
относно инвестициите на ПКИПЦК2,

– като взе предвид Директива 2002/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
23 септември 2002 г. относно дистанционна търговия на потребителски финансови 
услуги3,

– като взе предвид Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 
януари 2003 г. относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на 
пазара (пазарна злоупотреба)4,

– като взе предвид Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 
юни 2003 г. относно дейностите и надзора на институциите за професионално 
пенсионно осигуряване5 (директива относно пенсионните фондове),

– като взе предвид Директива 2003/51/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
18 юни 2003 г. относно годишните и консолидираните счетоводни отчети на някои 
видове дружества, банки и други финансови институции и застрахователни 
предприятия6,

– като взе предвид Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 
ноември 2003 г. относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично 
се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване7,

– като взе предвид Директива 2004/25/EО на Европейския парламент и на Съвета от 
21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане8,

– като взе предвид Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти9,

– като взе предвид Директива 2006/73/EО на Комисията от 10 август 2006 г. за 
прилагане на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по 
отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност 
от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на 

                                               
1 OВ L 41, 13.2.2002 г., стр. 20.
2 OВ L 41, 13.2.2002 г., стр. 35.
3 OВ L 271, 9.10.2002 г., стр. 16.
4 OВ L 96, 12.4.2003 г., стр. 16.
5 OВ L 235, 23.9.2003 г., стр. 10.
6 OВ L 178, 17.7.2003 г., стр. 16.
7 OВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 64.
8 OВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 12.
9 OВ L 145, 30.4.2004 г., стp. 1.
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посочената директива1 (директива за прилагане на директивата относно ПФИ),

– като взе предвид Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
15 декември 2004 г. относно хармонизиране изискванията за прозрачност по 
отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за 
търгуване на регулиран пазар2,

– като взе предвид Директива 2005/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 
март 2005 г. с цел въвеждане на нова организационна структура на комитетите за 
финансови услуги3,

– като взе предвид Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за 
целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм,

– като взе предвид Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от 
кредитните институции (преработена)4,

– като взе предвид Директива 2006/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
14 юни 2006 г. относно капиталовата адекватност на инвестиционните посредници и 
кредитните институции (преработена)5,

– като взе предвид Директива 2007/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
11 юли 2007 г. относно упражняването на някои права на акционерите на 
дружества, допуснати до регулиран пазар6,

– като взе предвид предложението на Комисията за директива на Европейския 
парламент и на Съвета относно предприемането и осъществяването на 
застрахователна и презастрахователна дейност („Платежоспособност ІІ“), 
(COM(2008)0119) (предложение за „Платежоспособност II“),

– като взе предвид съобщението на Комисията относно премахване на препятствията 
за трансграничните инвестиции чрез фондове за рисков капитал (COM (2007)0853),

– като взе предвид резолюцията си от 15 януари 2004 г. относно бъдещето на хедж-
фондовете и производните финансови инструменти7,

– като взе предвид резолюциите си от 27 април 2006 г. относно управлението на 
активи8 и от 13 декември 2007 г. относно управлението на активи ІІ9;

                                               
1 OВ L 241, 2.9.2006 г., стp. 26.
2 OВ L 390, 31.12.2004 г., стp. 38.
3 OВ L 79, 24.3.2005 г., стp. 9.
4 OВ L 177, 30.6.2006 г., стp. 1.
5 OВ L 177, 30.6.2006 г., стp. 201.
6 OВ L 184, 14.7.2007 г., стp. 17.
7 ОВ С 92, 16.4.2004 г., стр. 407.
8 ОВ С 296 Е, 6.12.2006 г., стр. 257.
9 Приети текстове, P6_TA(2007)0627.
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– като взе предвид резолюцията си от 11 август 2007 г. относно политиката в областта 
на финансовите услуги (2005–2010 г.) - Бяла книга1 (2006/2270(INI)), и по-
специално параграф 19 от нея,

– като взе предвид резолюцията си от 20 февруари 2008 г. относно интегрираните 
насоки за растеж и заетост (част: общи насоки за икономическите политики на 
държавите-членки и Общността): начало на новия цикъл (2008-2010 г.)2,

– като взе предвид член 192, параграф втори от Договора за ЕО,

– като взе предвид членове 39 и 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и 
становищата на комисията по правни въпроси и комисията по заетост и социални 
въпроси (A6-0000/2008),

А. като има предвид, че понастоящем нормативната уредба на ЕС в областта на хедж 
фондовете и инвестиционните фондове с частен капитал е недостатъчна,

Б. като има предвид, че условието в член 39, параграф 2, а именно че не се подготвя 
друго предложение, е надлежно спазено,

В. като има предвид, че Комисията не е дала положителен отговор на предишните 
искания на Парламента, включително отправените в горепосочените резолюции от 
15 януари 2004 г., 27 април 2006 г., 11 юли 2007 г. и 13 декември 2007 г.,

Г. като има предвид, че хедж фондовете и инвестиционните фондове с частен капитал 
са алтернативни механизми за инвестиране, които имат не само значителен и 
нарастващ дял в глобалните управлявани активи, но също и значително и все по-
важно присъствие и дейност на световните финансови пазари,

Д. като има предвид, че няколко световни и национални институции и институции на 
ЕС много преди настоящата финансова криза изразиха своите тревоги във връзка с 
хедж фондовете и инвестиционните фондове с частен капитал по отношение на 
финансовата стабилност, неподходящото управление на риска, 
свръхзадлъжнялостта (ливъридж) и оценката на неликвидни и сложни финансови 
инструменти,

Е. като има предвид, че съществуват емпиричните доказателства, които показват, че 
хедж фондовете проявяват стаден инстинкт по време на сътресения на пазара, като 
по този начин пораждат опасения за финансовата стабилност,

Ж. като има предвид, че изпълнението на Лисабонската програма изисква дългосрочни 
инвестиции в растежа и заетостта,

З. като има предвид, че дългосрочните инвестиции изискват добре функциониращи 
финансови пазари в ЕС и в световен мащаб, допринасящи за реалната икономика,

                                               
1 Приети текстове, P6_TA(2007)0338.
2 Приети текстове, P6_TA(2008)0058.
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И. като има предвид, че хедж фондовете и инвестиционните фондове с частен капитал 
в много случаи осигуряват ликвидност и търсене на новаторски продукти,

Й. като има предвид, че финансовата стабилност също така изисква по-добро надзорно 
сътрудничество, включително в световен мащаб, което логично изисква 
своевременно цялостно преразглеждане на действащия надзорен режим на ЕС,

К. като има предвид, че увеличаването на подходящите равнища на прозрачност по 
отношение на обществото, инвеститорите и надзорните органи, включително в 
бъдеще на всички нови надзорни органи на ЕС, е от съществено значение, за да се 
гарантира доброто функциониране и стабилността на финансовите пазари, както и 
за да се насърчи конкуренцията между участниците и продуктите на пазара,

Л. като има предвид, че свръхзадлъжнялостта, която се налага от много от дейностите 
на хедж фондовете и инвестиционните фондове с частен капитал, заплашва 
финансовата стабилност, накърнява осъществяването на програмата за дългосрочни 
инвестиции, растеж и заетост и освен това е несправедливо облагодетелствана от 
националните данъчни режими,

М. като има предвид, че скорошното нарастване на операциите с частен капитал 
значително повиши броя на служителите, чиято дейност в крайна сметка се 
контролира от инвестиционните фондове с частен капитал, а за случаите, когато 
това не е така, бяха изготвени актове на общностното законодателство в областта на 
заетостта (по-специално Директива 2001/23/ЕО),

Н. като има предвид, че в случай на голяма свръхзадлъжнялост, изкупуването със 
заемни средства от инвестиционни фондове с частен капитал се отразява на 
жизнеността на целевите дружества,

О. като има предвид, че съществуват много конфликти на интереси, възникващи или 
от стопанския модел на инвестиционните фондове с частен капитал или хедж 
фондовете, или от взаимоотношенията между тези механизми и други участници на 
финансовите пазари,

П. като има предвид, че въпреки че не съществуват доказателства, че тези механизми 
предизвикаха настоящата финансова криза, те участваха в операции с нерегулирани 
и много сложни структурирани продукти; като има предвид, че тези механизми 
подсилиха кризата, тъй като не бяха подходящо капитализирани и поради това -
неустойчиви на смущения,

Р. като има предвид, че за да се сведе до минимум рискът от бъдещи финансови кризи 
и предвид силните взаимодействия между пазарите и участниците на пазарите, 
както и целта да се осигурят условия на равнопоставеност през границите и между 
участниците на регулираните и нерегулираните пазари, ЕС се нуждае от по-добра, 
последователна и хармонизирана повсеместна нормативна уредба,

1. изисква от Комисията до 30 ноември 2008 г. да представи на Парламента, въз 
основа на член 44, член 47, параграф 2 или член 95 от Договора за ЕО, 
законодателно предложение или предложения относно хедж фондовете, 



PE404.764v01-00 8/17 PR\718451BG.doc

BG

инвестиционните фондове с частен капитал и други заинтересовани участници, 
следвайки изложените по-долу подробни препоръки;

2. потвърждава, че препоръките зачитат принципа на субсидиарност и основните 
права на гражданите;

3. счита, че финансовите последици от изисканото предложение или предложения 
следва да бъдат покрити от бюджетните кредити на ЕС за (i) създаване на надзорен 
орган на ЕС, (ii) публична агенция на ЕС за кредитен рейтинг и (iii) публичен орган 
на ЕС за сертифициране на структурирани продукти;

4. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и придружаващите я 
подробни препоръки на Комисията, на Съвета, както и на парламентите и 
правителствата на държавите-членки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ:
ПОДРОБНИ ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО

НА ИЗИСКАНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. Препоръка 1 относно мерките за финансова стабилност и по-добро 
функциониране на финансовите пазари

Европейският парламент счита, че законодателният акт, който ще бъде приет, 
следва да има за цел да регулира:

а) Капиталови изисквания  Инвестиционните посредници, застрахователните 
дружества, кредитните институции, конвенционалните фондове (като 
ПКИПЦК и пенсионните фондове/ИППО) трябва да отговарят на 
капиталовите изисквания. Независимо от правната структура на хедж 
фондовете и инвестиционните фондове с частен капитал, включително 
дружествата с ограничена отговорност, Комисията следва да гарантира, че е 
въведено подходящо капиталово изискване на равнището на образованието, 
което контролира инвестициите на съответния фонд или фондове (т.е. 
управляващо дружество), включвайки всички фондове, независимо от 
тяхното място на регистрация.

б) Публична агенция на ЕС за кредитен рейтинг  Комисията следва да създаде 
публична агенция на ЕС за кредитен рейтинг, за да се насърчи 
конкуренцията и да се подобри прозрачността в този сектор. При 
преразглеждането на Директива 2006/48/ЕО Комисията следва също така да 
въведе разпоредба относно необходимостта от кредитна оценка от външна 
институция за кредитна оценка за изчисляване на размера на рисково 
претеглената експозиция, както и от кредитна оценка от публичната агенция 
на ЕС за кредитен рейтинг.

в) Ликвидност  При преразглеждането на Директива 2006/48/ЕО Комисията 
следва да въведе изисквания за капиталова адекватност с претегляне на 
риска по отношение на ликвидния риск.

г) Оценка  Комисията следва да предложи точни правила относно оценката на 
неликвидните финансови инструменти, за да защити по-добре 
инвеститорите и стабилността на финансовите пазари.

д) Основни борсови посредници  Капиталовите изисквания на всяка 
институция, която предлага услуги по основна посредническа дейност, 
следва да се повишават в съответствие със сложността и липсата на 
прозрачност на структурата или естеството на експозициите, на които ги 
излага работата с хедж фондове и инвестиционни фондове с частен капитал. 
По-специално, за да се постигне този резултат, следва да се изменят 
разпоредбите на Директива 2006/48/ЕО и Директива 2006/49/ЕО.

е) Рисков капитал  Комисията следва незабавно да реализира политическите 
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предложения, посочени в нейното съобщение относно премахване на 
препятствията за трансграничните инвестиции чрез фондове за рисков 
капитал, включително предлагайки законодателство, за да се осигури 
хармонизирана рамка в целия ЕС за рисков капитал, като по този начин се 
гарантира трансграничен достъп до такъв капитал за сектора на МСП в 
съответствие с Лисабонската програма.

ж) Надзорен орган на ЕС  Комисията следва да създаде европейски надзорен 
орган, който да обхваща всички сектори на финансовите услуги: секторите 
на капиталови пазари, ценните книжа, застраховането и банковото дело. 
Освен това следва да се установи дали трябва да съществуват два такива 
европейски надзорни органа: един за разумно регулиране и друг за 
осъществяване на стопанско регулиране.

2. Препоръка 2 относно мерките за прозрачност

Европейският парламент счита, че законодателният акт, който ще бъде приет, 
следва да има за цел да регулира:

а) Регистриране и издаване на разрешения за управляващи дружества и 
управители на фондове  Комисията следва да създаде рамка на ЕС за 
регистриране и издаване на разрешения на образования, които контролират 
инвестициите на хедж фондове или инвестиционни фондове с частен 
капитал (т.е. управляващи дружества), която следва да функционира въз 
основа на единна входна точка: след получаване на разрешение, съответните 
образования следва да могат да развиват стопанска дейност в целия ЕС. За 
да се насърчи доброто функциониране на единния европейския финансов 
пазар, Комисията следва да гарантира, че управляващите дружества 
предоставят следната информация:

- наименование и седалище на фондовете, които управляват,

- самоличност на управителите,

- доходи и премии на дружеството,

- възнаграждение на директорите, висшите ръководители и друг 
персонал с отговорности, свързани с инвестиции, и

- връзки с основните борсови посредници.

Информацията следва да се изготви в един формат (също за да се улесни 
посоченото по-долу предложение за създаване на база от данни).

б) Нотифициране (т.е. одобряване) на механизмите за инвестиране на едро  За 
да се насърчат фондовете да се установят в ЕС, Комисията следва да 
предложи отделна директива съгласно режима на частни капиталовложения 
в ЕС, който в момента се обсъжда, която да се прилага по отношение на 
маркетинга и разпространението в ЕС на хедж фондове и инвестиционни 
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фондове с частен капитал. Подобен режим следва да функционира въз 
основа на единна входна точка: след получаване на разрешение, следва да 
бъде възможно тези механизми за инвестиране на едро да се предлагат на 
професионални, институционални инвеститори в целия ЕС. За да се насърчи 
доброто функциониране на единния европейския финансов пазар, 
Комисията следва да гарантира, че инвестиционният механизъм предоставя 
следната информация:

- обща инвестиционна стратегия и незабавна информация относно 
всички свързани с нея промени,

- експозиция към ливъридж/задлъжнялост,

- общи тарифи, както и разбивка на тарифите (включително всички 
възможности за придобиване на акции, които се предоставят на 
служителите),

- източник и размер на набраните средства,

- резултати от изминал период,

- система за управление на риска и методи за оценка на портфейла,

- информация относно администратора на фонда, и

- дял на фонда, за който са допринесли управляващото дружество 
и неговия персонал.

Информацията следва да се изготви в един формат (също за да се улесни 
посоченото по-долу предложение за създаване на база от данни).

в) База от данни  С помощта на комитетите от ниво 3 Комисията следва да 
създаде база от данни за регистриране и издаване на разрешения в ЕС, в 
която да се съхранява информация както за управляващите дружества, така 
и за инвестиционните механизми, посочени по-горе. Надзорните органи на 
всички държави-членки следва да имат неограничен достъп. Съответни 
категории на базата данни следва да бъдат оповестени публично.

г) Инвеститори  Комисията и надзорните органи следва да гарантират, че 
инвеститорите в тези механизми получават не само достатъчна, но и 
подходяща и съпоставима информация (напр. опростения проспект/справка 
за ПКИПЦК).

д) Инвестиционни фондове с частен капитал и защита на служителите  
Комисията следва да предложи изменения на Директива 2001/23/ЕО, така че 
същата защита, която тази директива предоставя на служителите, 
включително правото на информация и консултация, да се прилага при 
прехвърляне на контрол на съответното предприятие или стопанска 
организация посредством операция с частен капитал.
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3. Препоръка 3 относно мерките за свръхзадлъжнялост

Европейският парламент счита, че законодателният акт, който ще бъде приет, 
следва да има за цел да регулира:

а) Ограничения на задлъжнялостта на инвестиционните фондове с частен 
капитал  Комисията следва да измени Директива 77/91/ЕИО относно 
капитала, за да въведе правила за определяне на подходящото равнище на 
задлъжнялост по всяко време във връзка с целевото дружество, като се имат 
предвид законните права на важни заинтересовани страни (включително 
служители); заедно с такова равнище, Комисията следва да изиска от 
държавите-членки да въведат данъчни мерки за инвестиционни фондове с 
частен капитал в случай на свръхзадлъжнялост; подобни данъчни мерки 
следва да включват премахване или намаляване на данъчните отчисления за 
съответните лихви по дълг в съответствие с най-добрите практики в 
държавите-членки.

б) Изчерпване на капитала  Комисията следва да измени Директива 77/91/ЕИО 
относно капитала, за да определи минималните равнища на капитал за 
целевото дружество, позовавайки се на дългосрочните интереси на това 
целево дружество. Комисията следва също така незабавно да предложи 
правила за хармонизиране на изискванията за директорите на целевото 
дружество (т.е. членовете на управителния и надзорния съвет) да 
удостоверят, че изходящият капиталов поток (включително всички платени 
такси) е в най-добрите дългосрочни интереси на целевото дружество, 
включително неговия дългосрочен растеж и потребности в областта на 
научноизследователската и развойна дейност. По-специално, изискванията 
на ЕС за корпоративно управление, като например разпоредбите на 
Директива 1978/660/ЕИО, трябва да бъдат изменени, за да се постигне този 
резултат.

в) Ограничения на задлъжнялостта на хедж фондовете  Комисията следва да 
определи горната граница на задлъжнялостта на хедж фондовете във връзка 
със запазването на стабилността на финансовата система на ЕС.

г) Регистрация на ЕС за структурирани продукти  Комисията следва да създаде 
публичен регистър за структурирани продукти в ЕС.

4. Препоръка 4 относно мерките при конфликти на интереси

Европейският парламент счита, че законодателният акт, който ще бъде приет, 
следва да има за цел да регулира:

а) Инвестиционни банки (основни борсови посредници) - хедж фондове и 
инвестиционни фондове с частен капитал  Комисията следва да оцени дали 
повишаването на капиталовите изисквания за основните борсови 
посредници (препоръка 1) урежда по подходящ начин вътрешните 
конфликти на интереси между:
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- основните борсови посредници и хедж фондовете, където решенията за 
кредитите на основните борсови посредници (отпускане на кредит) 
често се опорочават от възможността за спечелване на такси от хедж 
фондовете (чрез търговски услуги), и

- инвестиционните банки и инвестиционните фондове за частен капитал, 
където решенията за кредитите на инвестиционните банки (отпускане 
на кредит) често се опорочават от възможността за спечелване на такси 
от инвестиционните фондове за частен капитал (чрез услуги, свързани 
с извършването на операции).

б) Комисията следва също така да въведе правила, за да гарантира създаването 
на ефективни информационни бариери („китайски стени“) между услугите, 
които инвестиционните дружества предоставят на своите клиенти (като 
основна посредническа дейност) и всички други техни стопански дейности 
(включително услуги за управление на активи, търгуване със собствен 
капитал и т.н).

- Инвестиционни фондове с частен капитал  Комисията следва да изготви 
правила, които уреждат конфликти на интереси между партньорски фондове 
с частен капитал и управлението на целевото дружество (и всички други, 
които се възползват от операцията). Тези правила следва да включват 
изискване за публично оповестяване на всички тарифи или други стимули, 
получавани от директорите (т.е. членовете на управителния и надзорния 
съвет) или служителите на целевото дружество.

- Агенции за кредитен рейтинг (CRAs)  Комисията следва да изготви правила, 
които уреждат конфликти на интереси, присъщи на техните действащи 
стопански модели и възникващи от взаимодействието от участниците на 
днешните финансови пазари.

- Пазарен достъп и концентрация: Генералната дирекция „Конкуренция“ на 
Комисията следва да започне проучване на пазарната концентрация в 
следните сектори на финансови услуги: хедж фондове, инвестиционни 
фондове с частен капитал, инвестиционни банки (като се обърне внимание 
на основните посреднически услуги) и агенциите за кредитен рейтинг.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

In recent years – long before the current financial crisis first emerged in August 2007 – there 
have been growing concerns about the effects of the activities of highly leveraged investment 
vehicles such as hedge funds and private equity funds. These concerns have been voiced in 
Member States and by European and global financial institutions. The alternative investment 
industry – hedge funds and private equity – are no longer a “niche" industry, but important 
actors in the financial markets.

Given easy access to debt financing with low interest rates and high liquidity from 2000 to 
mid-2007 and the search for higher yields by many institutional and other investors, the share 
of hedge funds and private equity within the global asset under management (AuM) pool has 
increased substantially. Not only amazing growth of their assets but also ever more intensive 
trading activities make these vehicles important market players. Although their weight in the 
markets has increased, the same cannot be said for the levels of transparency1.  

Until June 2007 – a few months before the global financial crisis emerged – concerns about 
systemic risks were expressed in several independent reports by global financial institutions 
and also highlighted at several international meetings. In May 2007, the Financial Stability 
Forum recommended new actions to be taken by financial authorities, institutional investors 
and hedge fund managers to strengthen protection against potential systemic risks related to 
hedge funds and other highly leveraged institutions. Similar concerns were expressed by the 
ECB in reports dating back to 2006 and 2007. Also the FSA expressed its concern in June 
2007 in relation to private equity on market abuse, conflicts of interests and the financing of, 
and risk distribution typically associated with, LBO transactions.

The European Parliament has in several reports made recommendations on hedge funds and
private equity to the European Commission, but with no response. In its resolution of July 
2007 the European Parliament therefore expressed its "regrets that up to now [the European 
Commission's commitment to engage careful, independent and professionally conducted 
regulatory impact assessments] has not been fulfilled in a satisfactory manner". There has yet 
to be a response from the Commission.

This report should be seen against this particular background. There is even greater need for 
modernising regulation today. As financial markets become more globally integrated and 
complex, Europe's regulatory tools must be modernized – and Europe must develop oversight 
and regulatory responses that are as up-to-date and fine-tuned as the financial marketplace 
itself. It would be inadequate and wrong to act as if Europe's current regulatory structures 
designed for the past do not need to be as modern and innovative as those actors they need to 
regulate.

Private Equity and Hedge Funds

                                               
1 See Working Document on hedge funds and private equity, 17.3.2008.
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Hedge funds and private equity are different sorts of investment vehicles. Although they are 
both lightly regulated private pools of capital that invest and compensate their managers with 
a share of the fund’s profits, they differ in their investment strategy and in the products they 
invest in.

Private equity investment funds are "private" in the sense that they are not listed and derive 
their capital from investors outside of public capital markets. They may be sub-divided into 
venture capital (used to finance new businesses), expansion capital (to fund the growth of 
existing businesses) and buy-out funds, which typically seek to take an existing public 
company private through a highly leveraged buy-out. Today buy-out funds correspond to 
more than 60% of the private equity industry and should be in the focus for the need for 
modernized regulation.
The public authorities lack sufficient information on the extent, nature and ownership of 
private equity exposures. Again, existing EU prudential regulation (such as the Capital 
Requirements Directive) needs to be reviewed to see if it equips EU supervisors and other 
public authorities with what they require to discharge their financial stability and other 
responsibilities.

For the companies, the workers, pensioners and consumers that are indirectly exposed to 
private equity and specifically to leverage buy-outs, it is unlikely that existing EU investor 
protection legislation is adequate, as the directly exposed intermediary investor (such as the 
pension fund) will benefit from professional investor exclusions. Consideration needs to be 
given as to how best to extend the benefit of EU investor protection legislation to these 
vulnerable groups.

The leverage issue in private equity (specifically in relation to LBOs) is making many 
companies vulnerable and may therefore require some analogue to existing thin-capitalisation 
rules in the tax field, but at the EU level. Loading their balance sheet with debt is an implicit 
tax subsidy resulting in companies of poor financial health and in reduction in public revenue 
at the same time; thus benefiting the debt providers instead of enabling the governments to 
finance implementation of the Lisbon goals such as better education, infrastructure and 
research. The target companies, which private equity buy-outs take private, may also suffer 
from depletion of their capital (e.g. excessive dividends to remunerate the private equity 
managers; transformation of target company capital into debt through the removal of 
undisclosed reserves and the sale of assets). Private equity firms can off load risk to the target 
company also due to their legal structure (limited-liability).

Hedge funds are investment vehicles, which use investment strategies, trading techniques and 
financial instruments that remain largely unregulated. They adjust rapidly to any change in the 
market conditions and are trying to explore market imperfections while seeking absolute 
returns, which are not correlated with stock and bond markets returns. In order to maximise 
those returns (but thus also losses), they borrow or trade in a variety of complex financial 
products, some with high leverage (derivatives, options) and engage in dynamic trading 
techniques such as short selling. Their investment strategies vary from event driven (like 
merger arbitrage, activist etc) to equity hedge (like market neutral, short bias etc), global 
macro or relative value (like fixed income-convertible arbitrage, volatility etc). Although all 
these features are usually not available to other (regulated) collective investment vehicles, 
many other financial institutions make use of some of them (as for example investment banks' 
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proprietary trading desks).

Although the sector's transparency has improved in the recent years mostly due to increased 
pressures of institutional investors such as pension funds or even funds of hedge funds, more 
should be done in order to increase transparency (reporting and disclosure, common standards 
for valuation, risk management, internal governance etc).

Complex matrix of existing EU directives and regulations together with different sets of 
national level regulation of hedge funds across Member States enhance the lack of 
transparency and seemingly high fees.1 This lessens any commercial pressure to meet onshore 
standards and thus encourage offshore registration as well as investments in offshore rather 
than onshore products.

Other relevant market participants

Hedge funds have significant business relationships with regulated investment and 
commercial banks. The latter act as prime brokers (including financing trades), as well as 
provider of trading, sales and other services such as clearing and settlement, custody and even 
offering office space to hedge funds managers. There are estimates that hedge funds have 
provided investment banks with revenue of 40-50 billion USD in 2006, which was roughly 
around 15-20 percent of all industry revenues in investment banking, and equivalent to 4 
percent of the assets under hedge funds management at the time.2 There is lack of 
transparency of hedge funds overall exposure inherent to their use of multiple prime brokers, 
which usually do not have the complete picture of funds' risk profile. The latter is of 
paramount importance when calculating capital requirements. There have been worries on 
possible conflicts of interest by regulators and supervisory authorities as the banks scoop high 
fees when financing and advising the deal as well as sometimes compete to buy the assets on 
offer. Another worry has been for the hedge funds to be receiving tips about pending mergers 
and other undisclosed news that could affect a stock price. Trading ahead of public disclosure 
would give a fund an advantage; while illegal, it is often hard for authorities to detect or 
prove.3

Given that hedge funds invest in structured products, it should be mentioned that there is a 
need to improve the information on securitisation and on activities in over-the-counter (OTC) 
markets. Linked to this, the activities and business models of CRAs should be addressed.

Current financial turmoil

The current financial crisis was triggered by the sub-prime market in the USA, but it has then 
expanded to the whole financial system due to inter-linkage between market participants 
(investment vehicles, structured products, CRAs, etc.). Stock markets all around have suffered 
significant losses and central banks had to inject money into the market to counterbalance the 

                                               
1 See also: Naik, Narayan, Fung, William: "Hedge Funds: Transparency and Conflict of Interest", London 
Business School, ECON Study, p. iii, IP/A/ECON/ST/2007-17.
2 Dresdner Kleinwort: "Credit Swiss, Deutsche Bank, UBS: How important are hedge funds for the investment 
banking industry?", Dresdner Kleinwort Equity Research, 6 February 2007, p.8.
3 International Herald Tribune, 2 January 2007.
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lack of liquidity during the growing credit squeeze. Nobody yet knows the full magnitude this 
crisis will have.

A coherent approach

In relation to the current financial crisis the direct causes are not to be placed on hedge funds 
and private equity. But the crisis has revealed the vulnerability of hedge fund and private 
equity fund activity as well as strong interdependencies with other key actors such as 
investment banks, securitization vehicles (SPVs) and CRAs. Therefore new and better 
regulation of hedge funds and private equity can not be isolated from the need for better 
regulation of other financial actors. This interdependence requires a coherent and consistent 
approach to regulation – based on a level playing field and “neutral” regulation for all major 
actors.

All investors, consumers and the financial markets as such will benefit from appropriate and 
modernised regulation. It will promote financial stability, the achievement of the Lisbon 
goals, companies' long term competitiveness and viability in the globalised economy, 
employment - social cohesion. Well-functioning financial markets depend on transparency 
and confidence in the market.

There is a need for modernizing and improving the existing regulatory and supervisory 
framework, enhancing transparency, solving conflicts of interests and bolstering financial 
stability.
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