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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

b’rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-Fondi Spekulattivi u l-kapital privat
(2007/2238(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-tieni Direttiva tal-Kunsill 77/91/KE tal-31 ta' Jannar ta' l-1977 dwar il-
koordinazzjoni ta' salvagwardji li, għall-protezzjoni ta' l-interessi ta' membri u 
oħrajn, huma meħtieġa mill-Istati Membri ta` kumpaniji fis-sens tat-tieni paragrafu 
ta' l-Artikolu 58 tat-Trattat, dwar il-formazzjoni ta' kumpaniji pubbliċi ta' 
responsabbilità limitata u ż-żamma u t-tibdil tal-kapital tagħhom, bil-għan li 
jagħmlu dawn is-salvagwardji ekwivalenti1;– wara li kkunsidra r-Raba' Direttiva tal-
Kunsill 78/660/KEE tal-25 ta' Lulju 1978 dwar il-kontijiet annwali ta' ċerti tipi ta' 
kumpaniji2,– wara li kkunsidra s-Seba' Direttiva tal-Kunsill 83/349/KEE tat-13 ta' 
Ġunju 1983 dwar il-kontijiet konsolidati3,

– 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 
oħra4,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2001/23/KE tat-12 ta' Marzu 2001 dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri relatati mas-salvagwardja tad-
drittijiet ta' l-impjegati fil-każ ta' trasferiment ta' impriżi, negozji jew partijiet ta' 
impriżi jew ta’ negozji5,– wara li kkunsidra d-Direttiva 2001/65/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Settembru 2001 fir-rigward tar-regoli ta' valutazzjoni 
għall-kontijiet annwali u kkonsolidati ta' ċerti tipi ta' kumpaniji kif ukoll ta' banek u 
istituzzjonijiet finanzjarji oħra6,– wara li kkunsidra d-Direttiva 2001/107/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Jannar 2002 dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, 
regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li jirrigwardaw l-impriżi ta' investiment 
kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS) bl-għan li jiġu rregolati kumpaniji ta' 
amministrazzjoni u prospetti simplifikati7,

– 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-koordinazzjoni ta' 
liġijiet, regolamenti u disposizzjonijiet amministrattivi li jirrigwardaw l-impriżi ta' 
investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS), fir-rigward ta' investimenti tal-UCITS8,–

wara li kkunsidra d-Direttiva 2002/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 
ta' Settembru 2002 dwar il-kummerċjalizzazzjoni mill-bogħod ta' servizzi finanzjarji 
għall-konsumatur9,– wara li kkunsidra d-Direttiva 2003/6/KE tal-Parlament 

                                               
1 ĠU L 026, 31.1.1977, p. 1.
2 ĠU L 222, 14.8.1978, p. 11.
3 ĠU L 193, 18.7.1983, p. 1.
4 ĠU L 372, 31.12.1986, p. 1.
5 ĠU L 82, 22.3.2001, p. 16.
6 ĠU L 283, 27.10.2001, p. 28.
7 ĠU L 41, 13.2.2002, p. 20.
8 ĠU L 41, 13.2.2002, p. 35.
9 ĠU L 271, 9.10.2002, p. 16.
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Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2003 dwar insider dealing u manipulazzjoni tas-
suq (abbuż tas-suq)1,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2003/41/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' 
Ġunju 2003 dwar l-attivitajiet u s-superviżjoni ta’ istituzzjonijiet għall-provvista ta’ irtirar 
okkupazzjonali 2 (Direttiva dwar il-Fondi għall-Pensjoni),– wara li kkunsidra d-
Direttiva 2003/51/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2003 dwar il-
kontijiet annwali u konsolidati ta’ ċertu tipi ta’ kumpaniji, banek u istituzzjonijiet 
finanzjarji oħra u kumpaniji ta’ l-assikurazzjoni,3

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2003/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-4 ta' 
Novembru 2003 dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta jiġu offruti titoli lill-
pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ4,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2004/25/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' 
April 2004 dwar offerti ta' xiri (takeover bids)5,–having regard to Directive 2004/39/EC of 
the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial 
instruments6,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/73/KE ta' l-10 ta' Awissu 2006 li 
timplimenta d-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' 
rekwiżiti għall-organizzazzjoni u l-kundizzjonijiet operattivi għal ditti ta' l-investiment u 
termini definiti għall-iskopijiet ta' dik id-Direttiva (Direttiva Implimentattiva ta' l-MiFID 
2006/73/KE)7,

– 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 regolat8,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2005/1/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' 
Marzu 2005 sabiex tiġi stabbilita struttura organizzattiva ġdida għall-kumitati dwar is-
servizzi finanzjarji9,

– 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-terroriżmu,

– 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’ kreditu 

                                               
1 ĠU L 96, 12.4.2003, p. 16.
2 ĠU L 235, 23.9.2003, p. 10.
3 ĠU L 178, 17.7.2003, p. 16.
4 ĠU L 345, 31.12.2003, p. 64.
5 ĠU L 142, 30.4.2004, p. 12.
6 ĠU L 145, 30.4.2004, p. 1.
7 ĠU L 241, 2.9.2006, p. 26.
8 ĠU L 390, 31.12.2004, p. 38.
9 ĠU L 79, 24.3.2005, p. 9.
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(recast)1,

– 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 l-
istituzzjonijiet tal-kreditu (recast)2 ,

– 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 3,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar il-bidu u t-twettiq ta' l-attività ta' Assigurazzjoni u Rijassigurazzjoni 
(Solvenza II) (COM(2008)0119) - (Proposta Solvenza II),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar It-tneħħija ta' l-ostakoli għall-
investimenti transkonfinali permezz tal-fondi kapitali ta' riskju (COM (2007)0853),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Jannar 2004 dwar il-futur ta' fondi 
spekulattivi u d-derivattivi tagħhom4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tas-27 ta’ April 20065 dwar l-immaniġġjar ta' l-
assi u tat-13 ta' Diċembru 2007 dwar l-Immaniġġjar ta' l-Assi II6,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta’ Lulju 2007 dwar il-politika tas-servizzi 
finanzjarji (2005 - 2010) - White Paper (2006/2270(INI)), b’mod partikulari l-paragrafu 
19 tagħha7, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta’ l-20 ta’ Frar 2008 dwar Linji ta’ Gwida integrati 
għat-Tkabbir u għall-Impjieg (Taqsima: linji ta’ gwida wiesa’ għall-politiki ekonomiċi ta' 
l-Istati Membri u tal-Komunità): it-tnedija taċ-ċiklu l-ġdid (2008-2010)8,

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

– wara li kkunsidra l-Artikoli 39 u 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet 
Soċjali (A6-0000/2008),

A. billi bħalissa ma hemmx regolamentazzjoni suffiċjenti ta’ l-UE dwar il-fondi spekulattivi 
u l-kapital privat,

B. billi l-kundizzjoni fl-Artikolu 39(2), li l-ebda proposta m'għandha tkun fi tħejjija, hija 
rispettata kif jixraq,

                                               
1 ĠU L 177, 30.6.2006, p. 1.
2 ĠU L 177, 30.6.2006, p. 201.
3 ĠU L 184, 14.7.2007, p. 17.
4 ĠU C 92 E, 16.4.2004, p. 407.
5 ĠU C 296 E, 6.12.2006, p. 257.
6 Testi Adottati, P6_TA(2007)0627.
7 Testi Adottati, P6_TA(2007)0338.
8 Testi Adottati, P6_TA(2008)0058.
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C. billi l-Kummissjoni għadha ma weġbitx b'mod pożittiv għat-talbiet ta' qabel tal-Parlament, 
fosthom dawk magħmula fir-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-15 ta' Jannar 2004, tas-27 ta' April 
2006, tal-11 ta' Lulju 2007 u tat-13 ta' Diċembru 2007, imsemmija hawn fuq,

D. billi l-fondi spekulattivi u l-kapital privat huma vetturi alternattivi ta’ investiment li mhux 
biss għandhom sehem sinifikanti u li qed jiżdied fl-assi globali mmaniġġjati, iżda wkoll 
preżenza u attività sinifikanti u dejjem iktar importanti fis-swieq finanzjarji globali, 

E. billi bosta istituzzjonijiet globali, ta’ l-UE u nazzjonali, ħafna qabel il-kriżi finanzjarja 
attwali, urew it-tħassib tagħhom rigward il-fondi spekulattivi u l-kapital privat dwar l-
istabilità finanzjarja, l-immaniġġjar inadegwat tar-riskju, id-dejn eċċessiv (leverage) u l-
valutazzjoni ta' strumenti finanzjarji mhux likwidi u kumplessi,

F. billi hemm evidenza empirika li l-fondi spekulattivi jsegwu tendenzi ta’ “herding” fi 
żminijiet ta’ taqlib fis-suq, u għalhekk iwasslu għal tħassib dwar l-istabilità finanzjarja, 

G. billi t-twettiq ta’ l-Aġenda ta’ Liżbona jeħtieġ investiment fuq żmien twil fit-tkabbir u fl-
impjieg, 

H. billi dan it-tip ta’ investiment fuq żmien twil jeħtieġ swieq finanzjarji li jaħdmu tajjeb fl-
UE u globalment, u b’hekk jagħtu kontribut lill-ekonomija reali, 

I. billi l-fondi spekulattivi u l-kapital privat f'ħafna każijiet jipprovdu likwidità u talba għall-
prodotti innovattivi, 

J. billi l-istabilità finanzjarja tirrekjedi wkoll koperazzjoni aħjar rigward is-sorveljanza, anke 
globalment, li b’mod loġiku teħtieġ reviżjoni komprensiva u f’waqtha ta’ l-arranġamenti 
attwali ta’ l-UE rigward is-sorveljanza, 

K. billi livelli ta’ trasparenza msaħħa u xierqa fir-rigward tal-pubbliku, ta’ l-investituri u ta’ l-
awtoritajiet tas-sorveljanza, fosthom, fil-ġejjieni, kwalunkwe entità ġdida ta’ sorveljanza 
ta’ l-UE, huma kruċjali biex jiżguraw swieq finanzjarji ta’ dan it-tip li jaħdmu tajjeb u li 
huma stabbli, kif ukoll għall-promozzjoni tal-kompetizzjoni bejn l-atturi tas-suq u l-
prodotti, 

L. billi d-dejn żejjed rikjest mill-parti l-kbira ta’ l-attivitajiet tal-fondi spekulattivi u tal-
kapital privat jhedded l-istabilità finanzjarja, jippreġudika l-kisba ta’ l-aġenda fuq żmien 
twil rigward l-investiment, it-tkabbir u l-impjieg u, barra minn hekk, huwa vantaġġjat 
b’mod inġust fis-sistemi nazzjonali tat-tassazzjoni, 

M. billi ż-żieda reċenti fit-tranżazzjonijiet tal-kapital privat żiedet b'mod sinifikanti l-għadd 
ta' impjegati li għandhom l-impjieg tagħhom fl-aħħar mill-aħħar ikkontrollat mill-fondi 
tal-kapital, u l-liġi tal-Komunità dwar l-impjieg (b’mod partikulari d-Direttiva 
2001/23/KE) tfasslet meta s-sitwazzjoni ma kenitx hekk,  

N. billi f’każ ta’ ammont estrem ta’ dejn, l-operazzjonijiet ta’ akkwist iffinanzjati permezz ta’ 
fondi ta' kapital misluf privat jaffettwaw il-vijabilità tal-kumpaniji kkonċernati, 

O. billi hemm ħafna kunflitti ta’ interess ikkawżati jew mill-mudell kummerċjali tal-kapital 
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privat jew tal-fondi spekulattivi jew mir-relazzjoni bejn dawk il-vetturi u partijiet oħra 
involuti fis-swieq finanzjarji, 

P. billi, filwaqt li ma hemm l-ebda provi li dawk il-vetturi wasslu għall-kriżi finanzjarja 
attwali, huma kienu involuti fil-kummerċ ta' prodotti mhux regolati u bi struttura 
kumplessa ħafna;  billi, minħabba li mhumiex kapitalizzati b’mod adegwat u għalhekk 
jistgħu jiġu affettwati mit-taqlib, dawk il-vetturi komplew kabbru l-kriżi, 

Q. billi, sabiex jitnaqqas kemm jista’ jkun ir-riskju ta’ kriżijiet finanzjarji fil-ġejjieni, u 
minħabba l-interazzjonijiet qawwija madwar is-swieq u bejn il-parteċipanti tas-suq, u 
minħabba l-għan ta’ kundizzjonijiet omoġenji bejn il-fruntieri u bejn parteċipanti tas-suq 
regolati u mhux regolati, l-UE teħtieġ regolamentazzjoni aħjar, aktar koerenti u 
armonizzata bla eċċezzjoni, 

1. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex sat-30 ta’ Novembru 2008, fuq il-bażi ta’ l-Artikolu 44, l-
Artikolu 47(2) jew l-Artikolu 95 tat-Trattat KE, tippreżenta lill-Parlament proposta 
leġiżlattiva, jew proposti leġiżlattivi, dwar il-fondi spekulattivi, il-kapital privat u atturi 
oħra relevanti, filwaqt li ssegwi r-rakkomandazzjonijiet dettaljati li ġejjin; 

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

3. Iqis li l-implikazzjonijiet finanzjarji tal-proposta jew tal-proposti mitluba għandhom ikunu 
koperti mill-allokazzjonijiet baġitarji ta’ l-UE (i) għat-twaqqif ta’ kwalunkwe awtorità ta’ 
sorveljanza ta’ l-UE, (ii) għall-aġenzija tal-valutazzjoni tal-kreditu pubbliku, u (iii) għall-
entità ta’ l-UE taċ-ċertifikazzjoni pubblika għall-prodotti strutturati; 

4. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni tal-Parlament u 
r-rakkomandazzjonijiet dettaljati mehmużin magħha lill-Kummissjoni, lill-Kunsill u lill-
parlamenti u lill-gvernijiet ta’ l-Istati Membri.



PE404.764v01-00 8/16 PR\718451MT.doc

MT

ANNESS GĦALL-MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI: 
RAKKOMANDAZZJONIJIET DETTALJATI DWAR IL-KONTENUT TAL-

PROPOSTA MITLUBA

1. Rakkomandazzjoni 1 dwar l-Istabilità Finanzjarja u Miżuri għas-Suq Finanzjarju li 
jaħdmu aħjar 

Il-Parlament Ewropew iqis li l-att leġiżlattiv li għandu jiġi adottat għandu jkollu l-għan 
li jirregola:

(a) Rekwiżiti kapitali  Il-kumpaniji ta’ l-investiment, il-kumpaniji ta’ l-assikurazzjoni, 
l-istituzzjonijiet tal-kreditu, il-fondi konvenzjonali (bħall-UCITS u l-fondi tal-
pensjonijiet/IORPs) għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti kapitali. Hi x’inhi l-
istruttura legali tal-vetturi tal-fondi spekulattivi u tal-kapital privat, fosthom is-
sħubijiet limitati, il-Kummissjoni għandha tiżgura li jiġi introdott rekwiżit kapitali 
xieraq fil-livell ta’ l-entità li tikkontrolla l-investiment tal-fond jew tal-fondi 
konċernati (i.e. il-kumpanija ta’ mmaniġġjar), li jkopri l-fondi kollha 
irrispettivament mill-post tar-reġistrazzjoni. 

(b) Aġenzija tal-valutazzjoni tal-kreditu pubbliku ta’ l-UE  Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi Aġenzija tal-Valutazzjoni tal-Kreditu Pubbliku ta’ l-UE sabiex 
tippromwovi l-kompetizzjoni u ttejjeb it-trasparenza f’dak is-settur.  Il-
Kummissjoni għandha wkoll, fir-reviżjoni tagħha tad-Direttiva 2006/48/KE, 
tintroduċi dispożizzjoni li, fejn tkun meħtieġa evalwazzjoni tal-kreditu ta’ 
Istituzzjoni Esterna ta’ Valutazzjoni tal-Kwalità tal-Kreditu (ECAI) għall-
kalkolu ta’ kemm istituzzjoni tal-kreditu se tkun esposta għar-riskju, tkun rikjesta 
wkoll l-evalwazzjoni tal-kreditu ta’ l-Aġenzija tal-Valutazzjoni tal-Kreditu 
Pubbliku ta’ l-UE.

(c) Likwidità, il-  Il-Kummissjoni għandha tintroduċi rekwiżiti ta’ l-adegwatezza tal-
kapital skond ir-riskju rigward ir-riskju tal-likwidità fir-reviżjoni tagħha tad-
Direttiva 2006/48/KE. 

(d) Valutazzjoni, il-  Il-Kummissjoni għandha tipproponi regoli preċiżi dwar il-
valutazzjoni ta’ l-istrumenti finanzjarji mhux likwidi sabiex toffri ħarsien aħjar 
lill-investituri u lill-istabilità tas-swieq finanzjarji. 

(e) Prime brokers  Ir-rekwiżit kapitali ta’ kwalunkwe istituzzjoni li tipprovdi servizzi 
ta’ prime brokerage għandu jiżdied b’konformità mal-kumplessità u l-opaċità ta’ 
l-istruttura jew in-natura ta’ l-iskoperturi, li għalihom ikunu esposti permezz tat-
tranżazzjonijiet tagħhom mal-fondi spekulattivi u mal-kapital privat.  B’mod 
partikulari, id-dispożizzjonijiet tad-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE 
għandhom jiġu emendati biex jinkiseb dan ir-riżultat. 

(f) Fondi kapitali ta’ riskju  Il-Kummissjoni għandha timplimenta, bla dewmien, il-
proposti għall-politika stipulati fil-komunikazzjoni tagħha dwar t-tneħħija ta' l-
ostakoli għall-investimenti transkonfinali permezz tal-fondi kapitali ta' riskju, 
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fosthom billi tipproponi leġiżlazzjoni biex tipprovdi qafas armonizzat madwar l-
UE għall-fondi kapitali ta’ riskju u b’hekk biex tiżgura aċċess transkonfinali għal 
kapital ta’ dan it-tip għall-qasam ta’ l-SMEs b’konformità ma’ l-Aġenda ta’ 
Liżbona. 

(g) Awtorità ta’ sorveljanza ta’ l-UE, l-  Il-Kummissjoni għanda tistabbilixxi entità 
Ewropea għas-sorveljanza li tkopri l-oqsma kollha tas-servizzi finanzjarji: is-
swieq kapitali, it-titoli, l-oqsma ta' l-assikurazzjoni u tal-banek.  Għandu jiġi 
stabbilit ukoll jekk għandux ikun hemm żewġ entitajiet Ewropej ta’ sorveljanza 
ta’ dan it-tip: waħda għar-regolamentazzjoni prudenzjali u oħra għall-kondotta tar-
regolamentazzjoni tal-kummerċ. 

2. Rakkomandazzjoni 2 rigward Miżuri ta' Trasparenza

Il-Parlament Ewropew iqis li l-att leġiżlattiv li għandu jiġi adottat għandu jkollu l-għan 
li jirregola:

(a) Ir-reġistrazzjoni u l-awtorizzazzjoni tal-kumpaniji ta’ l-immaniġġjar u l-maniġers 
tal-fondi   Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi qafas ta’ l-UE għar-reġistrazzjoni 
u l-awtorizzazzjoni ta’ entitajiet li jikkontrollaw l-investiment tal-fondi 
spekulattivi u tal-kapital privat (pereżempju l-kumpaniji tal-maniġment), li 
għandhom jaħdmu fuq il-bażi ta' dħul ta' punt wieħed:  ladarba jkunu awtorizzati, 
l-entitajiet inkwistjoni għandu jkollhom l-opportunità li jieħdu sehem f'negozju 
ma' l-UE kollha. Sabiex jiġi promoss suq finanzjarju Ewropew wieħed li jkun 
jaħdem sewwa, il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-kumpaniji tal-maniġment 
jagħtu informazzjoni dwar dawn li ġejjin:

- l-isem u d-domiċilju tal-fondi li jikkontrollaw,

- l-identità tal-maniġers,

- il-qligħ korporattiv u l-‘bonuses’

- is-salarji tad-diretturi, ta’ l-eżekuttivi għolja u ta’ staff ieħor li jkollu 
responsabilitajiet ta’ investiment, u 

- ir-relazzjonijiet ma' prime brokers.

Din l-informazzjoni għandha tkun ippubblikata f'format uniformi (anke biex 
jitħaffef il-ħolqien ta’ bażi tad-data kif propost hawn taħt).

(b) In-notifika (jiġifieri, l-approvazzjoni) tal-vetturi ta’ investiment bl-ingrossa    
Sabiex tiġi nkoraġġita l-allokazzjoni onshore tal-fondi fl-UE, il-Kummissjoni 
għandha tipproponi direttiva separata fuq l-istess mudell tas-sistema ta’ 
allokazzjoni privata ma’ l-Ewropa kollha, li bħalissa qed tiġi diskussa, biex tiġi 
applikata għat-tqegħid fis-suq u d-distribuzzjoni fl-UE ta’ fondi spekulattivi u tal-
fondi tal-kapital privat. Sistema bħal din għandha taħdem fuq il-bażi ta' dħul ta' 
punt wieħed: ladarba jkunu awtorizzati, għandu jkun possibbli li l-vetturi ta' 
investiment bl-ingrossa jkunu offruti lil investituri professjonali u istituzzjonali 
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ma’ l-UE kollha. Sabiex jiġi promoss suq finanzjarju Ewropew wieħed li jaħdem 
sewwa, il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-vettura ta’ investiment tagħti tagħrif 
dwar dawn li ġejjin:

- l-istrateġija ġenerali ta' l-investiment u notifika immedjata dwar 
kwalunkwe bidla li ssir fiha,

- dejn/esponiment tad-dejn,

- tariffi ġenerali u d-dettalji tat-tariffi (inkluża kwalunkwe stock option
offruta lill-impjegati), 

- is-sors u l-ammont ta’ fondi miġbura,

- ir-rendiment tal-passat,

- is-sistema ta’ l-immaniġġjar tar-riskju u l-metodi tal-valutazzjoni tal-
portafoll,

- l-informazzjoni dwar l-amministratur tal-fond, u

- is-sehem tal-fond mogħti mill-kumpanija tal-maniġment u mill-istaff 
tagħha.

Din l-informazzjoni għandha tkun ippubblikata f'format uniformi (anke biex 
jitħaffef il-ħolqien ta’ bażi tad-data kif propost hawn taħt).

(c) Bażi tad-data  Il-Kummissjoni għandha, bl-għajnuna tal-Kumitati ta’ Livell 3, 
tistabbilixxi bażi tad-dejta Ewropea dwar ir-reġistrazzjoni/awtorizzazzjoni li 
tirreġistra l-informazzjoni kemm dwar il-kumpaniji tal-maniġment u kemm dwar 
il-vetturi ta’ investiment kif speċifikat hawn fuq. L-awtoritajiet ta’ viġilanza ta’ l-
Istati Membri kollha għandhom ikollom aċċess bla limiti. Il-kategoriji rilevanti 
tal-bażi tad-dejta għandhom ikunu pubbliċi.

(d) Investituri   Il-Kummissjoni u l-awtoritajiet ta' viġilanza għandhom jiżguraw li l-
investituri f'dawk il-vetturi jirċievu informazzjoni li mhux biss tkun suffiċjenti 
imma wkoll rilevanti u kumparabbli (eżempju, il-prospett issimplifikat/karta dwar 
il-fatti għall-UCITS).

(e) Il-kapital privat u l-protezzjoni ta’ l-impjegati   Il-Kummissjoni għandha 
tipproponi emendi għal Direttiva 2001/23/KE sabiex l-istess protezzjonijiet 
mogħtija lill-impjegati mid-Direttiva, inkluż id-dritt li jkunu infurmati u 
kkonsultati, japplika kull meta l-kontroll ta’ l-intrapriża jew tan-negozju 
inkwistjoni jkun trasferit permezz ta' tranżazzjoni tal-kapital privat. 

3. Rakkomandazzjoni 3 rigward Miżuri dwar Dejn Eċċessiv

Il-Parlament Ewropew iqis li l-att leġiżlattiv li għandu jiġi adottat għandu jkollu l-għan 
li jirregola:
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(a) Limiti ta' dejn għall-kapital privat   Il-Kummissjoni għandha temenda d-Direttiva 
77/91/KEE dwar il-kapital biex iddaħħal regoli biex tispeċifika l-livell minimu ta’ 
dejn fir-rigward il-kumpanija mmirata, billi jitqiesu d-drittijiet leġittimi ta' 
azzjonisti importanti (inklużi l-impjegati); flimkien ma’ dan il-livell, il-
Kummissjoni għandha titlob lill-Istati Membri biex idaħħlu konsegwenzi fiskali 
għal fondi ta' kapital privat f’każi ta’ dejn eċċessiv; dawn il-konsegwenzi fiskali 
jistgħu jinkludu l-eliminazzjoni jew it-tnaqqis tal-qtugħ fiskali ta’ pagamenti fuq 
l-interessi fuq id-dejn inkwistjoni, b’konformità ma’ l-aqwa prattiki fl-Istati 
Membri.

(b) It-tnaqqis tal-kapital    Il-Kummissjoni għandha temenda d-Direttiva 77/91/KEE 
dwar il-kapital biex tistabbilixxi livelli ta’ kapital għall-kumpanija mmirata 
permezz ta’ riferenza għall-interessi għal perjodu twil ta' żmien. Il-Kummissjoni 
għandha wkoll, bla dewmien, tipproponi regoli biex tarmonizza r-rekwiżiti għad-
diretturi tal-kumpanija mmirata (eżempju, il-membri tal-bord tal-maniġers u s-
superviżuri), biex tiċċertifika li l-ħruġ ta’ kapital (inkluż kwalunkwe tariffa 
mħallsa) ikun fl-aqwa interessi għal perjodu twil ta' żmien tal-kumpanija mmirata, 
inklużi l-iżvilupp fuq perjodu twil ta' żmien u l-ħtiġijiet ta’ R&D tagħha. B’mod 
partikulari, ir-rekwiżiti tal-governanza korporattiva ta’ l-UE, bħad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 1978/660/KEE, jistgħu jiġu emendati biex jinkiseb 
dak ir-riżultat.

(c) Limiti fuq id-dejn għall-fondi spekulattivi    Il-Kummissjoni għandha tistipula 
limitu massimu għad-dejn tal-fondi spekulattivi biex iżżomm l-istabilità tas-
sistema finanzjarja ta’ l-UE.

(d) Ir-reġistrazzjoni ta’ prodotti strutturati fuq il-livell ta’ l-UE.

4. Rakkomandazzjoni 4 rigward il-Miżuri dwar Kunflitti ta’ Interess

Il-Parlament Ewropew iqis li l-att leġiżlattiv li għandu jiġi adottat għandu jkollu l-għan 
li jirregola:

(a) Banek ta' investiment (prime brokers) – il-fondi spekulattivi u l-kapital privat    Il-
Kummissjoni għandha tevalwa jekk it-tisħiħ tar-rekwiżiti kapitali għall-prime 
brokers (Rakkomandazzjoni 1) jittrattax b'mod xieraq il-kunflitti inerenti ta’ 
interess bejn:

- il-prime brokers u l-fond spekulattivi, fejn id-deċiżjonijiet dwar il-kreditu 
(self) ta’ dan ta’ l-aħħar ikunu influwenzati spiss mill-prospettiva tal-qligħ 
ta’ tariffi mingħand dan ta’ l-aħħar (permezz ta’ servizzi ta’ tranżazzjoni), u 

- il-banek ta’ investiment u l-kapital privat, fejn id-deċiżjonijiet dwar il-
kreditu (self) ta’ dan ta’ l-aħħar ikunu influwenzati spiss mill-prospettiva 
tal-qligħ ta’ tariffi mingħand dan ta’ l-aħħar (permezz ta’ servizzi ta’ 
tranżazzjoni). 

(b) Il-Kummissjoni għandha ddaħħal ukoll regoli biex tiżgura separazzjoni reali bejn 
is-servizzi li l-kumpaniji ta’ investiment jipprovdu għall-klijenti tagħhom (bħall-



PE404.764v01-00 12/16 PR\718451MT.doc

MT

prime brokage) u l-unitajiet tan-negozji kollha l-oħra (inklużi s-servizzi ta’ l-
immaniġġjar ta' l-assi, in-negozju tal-proprjetà eċċ).

- Il-kapital privat   Il-Kummissjoni għandha tfassal regoli li permezz tagħhom 
tittratta l-kunflitti ta’ interess bejn is-sħab tal-kapital privat u l-immaniġġjar tal-
kumpanija mmirata (u kwalunkwe kunflitt ieħor li jkollhom jagħmlu xi qligħ mit-
tranżazzjoni). Dawn ir-regoli għandhom jinkludu rekwiżit ta’ kxif ta’ 
informazzjoni dwar kwalunkwe tariffa jew inċentivi oħrajn li jaslu għand id-
diretturi (jiġifieri, il-membri tal-bord tal-maniġers u tal-bord tas-sorveljanza) jew 
għand l-impjegati tal-kumpanija mmirata.

- L-Aġenziji tal-Valutazzjoni tal-Kreditu (CRAs)   Il-Kummissjoni għandha tfassal 
regoli li permezz tagħhom tittratta l-kunflitti ta’ interess fil-mudelli kummerċjali 
kurrenti tagħhom u dawk li jirriżultaw mir-relazzjoni ta’ bejn il-parteċipanti fis-
swieq finanzjarji ta’ llum.

- L-aċċess għas-suq u l-konċentrazzjoni: id-Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni 
tal-Kummissjoni għandu jniedi stħarriġ dwar il-konċentrazzjoni tas-suq fis-setturi 
ta’ l-industrija tas-servizzi finanzjarji li ġejjin: il-fondi spekulattivi, il-kapital 
privat, il-banek ta’ investiment (b’attenzjoni partikulari fuq is-servizzi tal-prime 
brokage) u s-CRAs.
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NOTA SPJEGATTIVA

F'dawn l-aħħar snin - ħafna qabel ma l-kriżi finanzjarja attwali ħarġet fid-dieher fl-2007 –
kien hemm tħassib dejjem jikber dwar l-effetti ta' l-attivitajiet ta' vetturi ta' investiment b’rata 
għolja ta’ dejn, bħall-fondi spekulattivi u l-fondi tal-kapital privat. Dan it-tħassib ġie espress 
fl-Istati Membri u minn istituzzjonijiet Ewropej u istituzzjonijiet finanzjarji globali. L-
industrija ta’ l-investiment alternattiv – il-fondi spekulattivi u l-kapital privat – m’għadhiex 
industrija iżolata, iżda saret parteċipant importanti fis-swieq finanzjarji.  

Fid-dawl ta' l-aċċess faċli għall-finanzjament tad-dejn b'rari baxxi ta' interess u likwidità 
għolja mill-2000 sa nofs l-2007 u t-tiftixa għal profitti ogħla minn investituri istituzzjonali u 
investituri oħrajn, is-sehem tal-fondi spekulattivi u tal-kapital privat fi ħdan l-assi globali 
mmaniġġjati (AuM) kiber b’mod sostanzjali. Dawn il-vetturi għandhom irwol importanti fis-
suq, mhux biss minħabba l-kobor sorprendenti ta’ l-assi iżda wkoll minħabba l-intensità 
dejjem tikber ta' l-attivitajiet tagħhom.  Minkejja li l-piż tagħhom fis-suq żdied, ma nistgħux 
ngħidu l-istess għal-livell ta’ trasparenza1.  

Sa Ġunju 2007 – ftit xhur qabel ma ħarġet fid-dieher il-kriżi finanzjarja globali – ġie espress 
tħassib dwar riskji sistematiċi f'diversi rapporti indipendenti minn istituzzjonijiet finanzjarji 
globali. Dan ġie enfasizzat ukoll f'diversi laqgħat internazzjonali. F’Mejju 2007, il-Forum 
għall-Istabilità Finanzjarja rrakkomanda azzjonijiet ġodda li għandhom jieħdu l-awtoritajiet 
finanzjarji, l-investituri finanzjarji u l-maniġers tal-fondi spekulattivi biex tissaħħaħ il-
protezzjoni kontra r-riskji sistematiċi potenzjali konnessi mal-fondi spekulattivi u ma’ 
istituzzjonijiet b’rata ta’ dejn għoli. Il-Bank Ċentrali Ewropew kien esprima tħassib simili 
f’rapporti li jmorru lura sas-snin 2006 u 2007. L-FSA wriet t-tħassib tagħha f’Ġunju 2007 
rigward il-kapital privat u l-abbuż mis-suq, il-kunflitti ta’ interess u l-finanzjament tat-
tranżazzjonijiet LBO u t-tqassim tas-sogru li tipikament huwa assoċjat miegħu. 

Il-Parlament Ewropew għamel rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni Ewropea f’diversi 
rapporti dwar il-fondi spekulattivi u l-kapital privat, iżda ma rċieva l-ebda risposta. Għalhekk, 
fir-riżoluzzjoni tiegħu ta’ Lulju 2007 l-Parlament Ewropew esprima “d-dispjaċir kbir tiegħu li 
s’issa [l-impenn tal-Kummissjoni Ewropea li tagħmel evalwazzjonijiet ta' l-impatt regolatorji 
bir-reqqa, b'mod indipendenti u professjonali] ma ġiex issodisfat b’mod sodisfaċenti.” Il-
Kummissjoni għadha trid tibgħat ir-risposta tagħha. 

Dan ir-rapport għandu jitqies fid-dawl ta’ dan l-isfond partikulari. Illum hemm ħtieġa 
saħansitra ikbar biex ir-regolamentazzjoni tiġi modernizzata. Ladarba s-swieq finanzjarji 
qegħdin isiru iżjed globalment integrati u kumplessi, l-istrumenti regolatorji ta’ l-Ewropa 
għandhom jiġu modernizzati – u l-Ewropa għandha tiżviluppa risposti superviżorji u 
regolatorji li jkunu aġġornati daqs is-suq finanzjarju nnifsu. Ma jkunx xieraq li naġixxu 
bħallikieku l-istrutturi regolatorji attwali ta' l-Ewropa, li tfasslu għaċ-ċirkostanzi ta’ l-
imgħoddi, m’għandhomx bżonn ikunu moderni u innovattivi daqs il-parteċipanti li jridu 
jirregolaw.

                                               
1 Ara d-Dokument ta’ Ħidma dwar il-fondi spekulattivi u l-kapital privat, 17.3.2008.
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Il-Kapital Privat u l-Fondi Spekulattivi

Il-fondi spekulattivi u l-kapital privat huma tipi differenti ta' vetturi ta' investiment. Minkejja 
li dawn it-tnejn huma fondi ta’ kapital privat li ma tantx huma regolati u li jinvestu u 
jikkumpensaw lill-maniġers tagħhom b’sehem mill-profitti tal-fond, bejniethom hemm 
differenzi fl-istrateġija ta' investiment u fil-prodotti li jinvestu fihom.

Il-fond ta' investiment tal-kapital privat huma “privati” fis-sens li m’humiex kwotati u li 
jiksbu l-kapital tagħhom minn investituri li jkunu lil hinn mis-swieq kapitali pubbliċi. Dawn 
jistgħu jiġu sub-diviżi f’kapital ta' riskju (użat biex jiġi ffinanzjat in-negozju), kapital ta’ 
espansjoni (biex jiġi ffinanzjat l-iżvilupp tan-negozju eżistenti) u l-fondi buy-out, li 
normalment ifittxu li jieħdu kumpaniji pubblika privata permezz ta’ buy-out b’rata għolja ta’ 
dejn. Illum, il-fondi buy-out jirrappreżentaw iżjed minn 60% ta' l-industrija tal-kapital privat u 
għandhom jikkonċentraw għall-ħtieġa ta' regolamentazzjoni mmodernizzata. 
L-awtoritajiet pubbliċi m’għandhomx informazzjoni biżżejjed dwar l-għamla, in-natura u s-
sjieda ta’ l-esponimenti tal-kapital privat. Anki f'dan il-każ, ir-regolamentazzjoni prudenzjali 
ta’ l-UE (bħad-Direttiva tar-Rekwiżiti tal-Kapital) teħtieġ riviżjoni biex ikun ivverifikat jekk 
tgħammarx lis-superviżuri ta’ l-UE u lill-awtoritajiet pubbliċi oħrajn b’dak li jeħtieġu biex 
jikkontrollaw l-istabilità finanzjarja u responsabilitajiet oħrajn.

Huwa improbabbli li l-leġiżlazzjoni ta’ l-UE dwar il-protezzjoni ta’ l-investitur hija adegwata 
għall-kumpaniji. il-ħaddiema, il-pensjonanti u l-konsumaturi li huma esposti b’mod indirett 
għall-kapital privat u b’mod speċifiku għall-buy-outs bid-dejn, minħabba li l-investitur 
intermedjajru li jkun direttament espost (bħall-fond tal-pensjonijiet) se jibbenefika minn 
esklużjonijiet ta' l-investituri professjonisiti. Irid jitqies ukoll kif l-aħjar jiġi estiż l-benefiċċju 
tal-leġiżlazzjoni ta’ l-UE dwar il-protezzjoni tal-konsumatur għal dawn il-gruppi vulnerabbli.

Il-kwistjoni tad-dejn fil-kapital privat (b’mod speċifiku fir-rigward ta’ l-LBOs) qiegħda ġġib 
diversi kumpaniji vulnerabbli u għalhekk tista' teħtieġ regoli analogi għal dawk tal-
kapitalizzazzjoni sottili tal-qasam tat-taxxa, iżda fuq il-livell ta’ l-UE. Iż-żjieda tad-dejn fil-
bilanċ hija sussidju fiskali impliċitu, li tirrappreżenta kumpaniji b'kundizzjoni finanzjarja 
prekarja u tnaqqis fid-dħul pubbliku fl-istess ħin; din is-sitwazzjoni taġevola lill-fornituri tad-
dejn minflok ma tippermetti lill-gvernijiet li jiffinanzjaw l-implimentazzjoni ta’ l-għanijiet ta’ 
Liżbona bħal edukazzjoni u infrastruttura aħjar u żvilupp fir-riċerka. Il-kumpaniji mmirati, li 
huma privatizzati permezz tal-fondi tal-kapital privat, jistgħu jġarrbu tnaqqis fil-kapital 
tagħhom (eżempju, dividendi eċċessivi biex jitħallsu l-maniġers tal-kapital privat;  it-
trasformazzjoni tal-kapital tal-kumpanija mmirata f'dejn permezz tat-tneħħija ta' riżervi mhux 
mikxufa u l-bejgħ ta' l-assi). Kumpaniji tal-kapital privat jistgħu jittrasferixxu r-riskju fuq il-
kumpanija mmirata anke minħabba l-istruttura legali tagħhom (responsabilità limitata).

Il-fondi spekulattivi huma vetturi ta' investiment, li jużaw strateġiji ta' investiment, tekniki ta’ 
kummerċ u strumenti finanzjarji li fil-biċċa l-kbira tagħhom għadhom m’humiex regolati. 
Dawn jaġġustaw ruħhom malajr għal kull bidla fil-kundizzjonijiet tas-suq u qegħdin 
jipprovaw jisfruttaw in-nuqqasijiet tas-suq waqt li jfittxu rendiment assolut, li m’humiex 
konnessi mar-rendimenti tas-swieq tal-borża u tal-bond.  Sabiex jimmassimizzaw dawk ir-
rendimenti (u wkoll it-telf), jissellfu jew jinnegozjaw varjetà ta' prodotti finanzjarji kumplessi 
(uħud minnhom b'rata ta' dejn għoli, bħad-derivativi, għażliet) u jieħdu sehem f’tekniki 
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dinamiċi ta' negozju bħax-short selling.  L-istrateġiji ta’ investiment tagħhom ivarjaw minn 
investimenti mmexxija mill-avvenimenti (bħall-merger arbitrage, attiviżmu eċċ) għall-equity 
hedge (bħal investimenti mhux marbuta ma’ l-andament tas-suq, pożizzjonijiet qosra eċċ), 
investimenti bbażati fuq it-tendenzi makro-ekonomiċi globali jew fuq valur relattiv (bħall-
fixed income-convertible arbitrage, volatilità). Minkejja li dawn il-karatteristiċi s-soltu ma 
jkunux disponibbli għal svetturi ta’ investiment kollettivi (regolati), bosta istituzzjonijiet 
finanzjarji oħrajn jużaw xi wħud minnhom (pereżempju l-uffiċċji tan-negozji tal-proprjetà tal-
banek ta' investiment).

Minkejja li f’dawn l-aħħar snin it-trasparenza tas-settur tjiebet, l-iżjed minħabba ż-żieda fil-
pressjoni minn investituri istituzzjonali bħall-fondi tal-pensjonijiet jew anke l-fondi tal-fondi 
spekulattivi, għandu jsir iżjed sforz sabiex tiżdied it-trasparenza (rapportar u kxif ta’ 
informazzjoni, standards komuni għall-valutazzjoni, immaniġġjar tar-riskju, governanza 
interna eċċ). 

Il-matriċi kumplessa ta’ direttivi u regolamenti ta’ l-UE eżistenti, flimkien ma’ sistemi 
differenti ta’ regolamentazzjoni fuq livell nazzjonali tal-fondi spekulattivi ma’ l-Istati Membri 
kollha jsaħħu n-nuqqas ta' trasparenza u t-tariffi li jidhru għoljin1. Dan inaqqas kwalunkwe 
pressjoni kummerċjali biex jintlaħqu l-onshore standards, u b'hekk jinkuraġġixxu r-
reġistrazzjoni offshore kif ukoll l-investimenti f'prodotti offshore iżjed milli f'dawk onshore.

Parteċipanti importanti oħrajn fis-suq 

Il-fondi spekulattivi għandhom relazzjonijiet kummerċjali sinifikanti ma’ banek ta’ 
investiment regolati u ma’ banek kummerċjali. Ta’ l-aħħar joperaw bħala prime brokers
(inkluż il-finanzjament tan-negozji), kif ukoll bħala fornituri tas-servizzi kummerċjali, ta' 
bejgħ u ta' servizzi oħrajn bħall-kumpens u r-regolamentazzjoni, il-kustodja, u wkoll l-offerta 
ta' spazju għall-uffiċini għall-minġers tal-fondi spekulattivi. Skond ċerti stimi, fl-2006 l-fondi 
spekulattivi pprovdew lill-banek ta' investiment dħul ta’ 40-50 biljun Dollaru Amerikan, li 
bejn wieħed u ieħor kien jirrappreżenta bejn 15% u 20% tad-dħul industrijali kollu fil-fondi 
spekulattivi, u 4% ta’ l-assi mmaniġġjati mill-fondi spekulattivi f’dak iż-żmien.2 Ta’ l-aħħar 
huwa ta’ importanza kbira fil-kalkolu tar-rekwiżiti tal-kapital. Kien hemm tħassib dwar 
kunflitti ta’ interess possibbli minn regolaturi u awtoritajiet superviżorji minħabba li l-banek 
iżommu tariffi għoljin għall-attivitajiet ta’ finanzjament u konsulenza fit-tranżazzjonijiet u 
ġieli jikkompetu wkoll biex jixtru l-assi li jkun hemm disponibbli. Tħassib ieħor dwar il-fondi 
spekulattivi tittratta l-għoti ta’ pariri dwar mergers pendenti u aħbarijiet sigrieti oħra li jistgħu 
jeffettwaw il-prezz ta’ l-istock.  In-negozju li jsir qabel il-kxif pubbliku ta’ dawn l-aħbarijiet 
jagħti vantaġġ lill-fond; minkejja li dan huwa illegali, huwa diffiċli li l-awtoritajiet jindunaw 
jew jagħtu prova tiegħu 3.
Ladarba l-fondi spekulattivi jinvestu fi prodotti strutturati, wieħed għandu jsemmi li hemm 
ħtieġa li jsir titjib fl-informazzjoni dwar it-titolizzazzjoni u dwar attivitajiet fis-swieq over-
the-counter (OTC). B’rabta ma’ dan, iridu jiġu indirizzati l-attivitajiet u l-mudelli 

                                               
1 Ara wkoll: Naik, Narayan, Fung, William: “Il-Fondi Spekulattivi: Trasparenza u l-Kunflitt ta’ Interess”, 
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 ta’ Jannar 2007.
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kummerċjali tas-CRAs.

Il-kriżi finanzjarja attwali

Il-kriżi finanzjarja attwali ġiet ikkawżata mis-suq sub-prime fl-Istati Uniti, iżda mbagħad 
espandiet mas-sistema finanzjarja kollha minħabba l-inter-relazzjoni bejn il-parteċipanti fis-
suq (vetturi ta’ investiment, prodotti strutturati, CRAs, eċċ). L-istock markets kollha ġarrbu 
telf sinifikanti u l-banek ċentrali kellhom jinjettaw il-kapital fis-suq biex jagħmlu tajjeb għan-
nuqqas ta’ likwidità matul il-kriżi dejjem tikber tal-kreditu. S’issa ħadd ma jaf x’se jkun l-
effett sħiħ tal-kriżi.

Approċċ koerenti

B’rabta mal-kriżi finanzjarja kurrenti, il-kawżi diretti ma jiddipendux fuq il-fondi spekulattivi 
u l-kapital privat. Iżda l-kriżi kixfet il-vulnerabilità ta’ l-attivitajiet tal-fondi spekulattivi u tal-
kapital privat u l-interdipendenza qawwija ma' parteċipanti ewlenin oħrajn bħall-banek ta’ l-
inverstiment, l-vetturi tat-titolizzazzjoni (SPVs) u s-CRAs. Għalhekk, ir-regolamentazzjoni 
ġdida u aħjar tal-fondi spekulattivi u tal-kapital privat ma tistax tiġi iżolata mill-ħtieġa għal 
regolamentazzjoni aħjar ta’ parteċipanti finanzjarji oħra. Din l-interdipendenza teħtieġ 
approċċ koerenti u konsistenti fir-rigward tal-leġiżlazzjoni – ibbażata fuq l-istess 
kundizzjonijiet u regolamentazzjoni “newtrali”  għall-parteċipanti ewlenin kollha.

L-investituri, il-konsumaturi u s-swieq finanzjarji għandhom jibbenefikaw minn 
regolamentazzjoni mmodernizzata u adegwata. Din għandha tippromwovi l-istabilità 
finanzjarja, il-kisba ta' l-għanijiet ta' Liżbona, il-kompettittività tal-kumpaniji għat-tul u l-
fattibilità f'ekonomija globalizzata, l-impjiegi - il-koeżjoni soċjali. Swieq finanzjarji li jaħdmu 
sewwa jiddependu mit-trasparenza u l-kunfidenza fis-suq.

Hemm il-ħtieġa li l-qafas regolatorju u superviżorju eżistenti jiġi modernizzat u mtejjeb, kif 
ukoll il-bżonn li tissaħħaħ it-trasparenza. li jissolvew il-kunflitti ta' interess u li tiġi promossa 
l-istabilità finanzjarja.
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