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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s priporočili Komisiji o hedge skladih in skladih zasebnega kapitala
(2007/2238(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju druge direktive Sveta z dne 13. decembra 1976 o uskladitvi zaščitnih 
ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo 
od gospodarskih družb v skladu z drugim odstavkom člena 58 Pogodbe glede 
ustanavljanja delniških družb ter ohranjanja in spreminjanja njihovega kapitala, zato da se 
oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti (77/91/EGS)1,

– ob upoštevanju četrte direktive Sveta 78/660/EGS z dne 25. julija 1978 o letnih 
računovodskih izkazih posameznih vrst družb2,

– ob upoštevanju sedme direktive Sveta 83/349/EGS z dne 13. junija 1983 o konsolidiranih 
računovodskih izkazih3,

– ob upoštevanju direktive Sveta 86/635/EGS z dne 8. decembra 1986 o letnih 
računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih bank in drugih finančnih 
institucij4,

–
ob upoštevanju direktive Sveta 2001/23/ES z dne 12. marca 2001 o približevanju zakonodaje 

držav članic v zvezi z ohranjevanjem pravic delavcev v primeru prenosa podjetij, obratov 
ali delov podjetij ali obratov5,

– ob upoštevanju direktive 2001/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
27. septembra 2001 glede pravil vrednotenja za letne in konsolidirane računovodske 
izkaze nekaterih oblik družb kakor tudi bank in drugih finančnih institucij6,

– ob upoštevanju direktive 2001/107/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
21. januarja 2002 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih 
podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), z namenom zakonsko 
urediti družbe za upravljanje in izvlečke prospektov7,

– ob upoštevanju direktive 2001/108/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
21. januarja 2002 o spremembi direktive Sveta 85/611/EGS o usklajevanju zakonov in 
drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne 
papirje (KNPVP)8,

                                               
1 UL L 026, 31.1.1977, str. 1.
2 UL L 222, 14.8.1978, str. 11.
3 UL L 193, 18.7.1983, str. 1.
4 UL L 372, 31.12.1986, str. 1.
5 UL L 82, 22.3.2001, str. 16. 
6 UL L 283, 27.10.2001, str. 28.
7 UL L 41, 13.2.2002, str. 20.
8 UL L 41, 13.2.2002, str. 35.
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– ob upoštevanju direktive 2002/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. septembra 2002 o trženju finančnih storitev potrošnikom na daljavo1,

– ob upoštevanju direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
28. januarja 2003 o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji (zloraba 
trga)2,

– ob upoštevanju direktive 2003/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. junija 2003 
o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje3 (direktiva o 
pokojninskih skladih),

– ob upoštevanju direktive 2003/51/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
18. junija 2003 o letnih in konsolidiranih računovodskih izrazih posameznih vrst družb, 
bank in drugih finančnih institucij ter zavarovalnic4,

– ob upoštevanju direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
4. novembra 2003 o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih 
papirjev v trgovanje5,

– ob upoštevanju direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/25/ES z dne 
21. aprila 2004 o ponudbah za prevzem6,

– ob upoštevanju direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov7,

– ob upoštevanju direktive Komisije 2006/73/ES z dne 10. avgusta 2006 o izvajanju 
direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z organizacijskimi 
zahtevami in pogoji poslovanja investicijskih družb ter opredeljenimi izrazi za namene 
navedene direktive8 (direktiva o izvajanju MiFID),

– ob upoštevanju direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
15. decembra 2004 o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, 
katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu9,

– ob upoštevanju direktive 2005/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2005 
za vzpostavitev nove organizacijske strukture za finančne storitve10,

– ob upoštevanju direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne 
26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in 
financiranje terorizma,

                                               
1 UL L 271, 9.10.2002, str. 16.
2 UL L 96, 12.4.2003, str. 16.
3 UL L 235, 23.9.2003, str. 10.
4 UL L 178, 17.7.2003, str. 16.
5 UL L 345, 31.12.2003, str. 64.
6 UL L 142, 30.4.2004, str. 12.
7 UL L 145, 30.4.2004, str. 1.
8 UL L 241, 2.9.2006, str. 26.
9 UL L 390, 31.12.2004, str. 38.
10 UL L 79, 24.3.2005, str. 9.
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– ob upoštevanju direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij 
(preoblikovano)1,

– ob upoštevanju direktive 2006/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
14. junija 2006 o kapitalski ustreznosti investicijskih podjetij in kreditnih institucij 
(preoblikovano)2,

– ob upoštevanju direktive 2007/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. julija 2007 o uveljavljanju določenih pravic delničarjev družb, ki kotirajo na borzi3,

– ob upoštevanju predloga Komisije za direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o 
življenjskem zavarovanju o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in 
pozavarovanja (Solventnost II) (KOM(2008)0119) (predlog v zvezi s Solventnostjo II),

– ob upoštevanju sporočila Komisije o odpravi ovir za čezmejne naložbe skladov tveganega 
kapitala (KOM(2007)0853),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. januarja 2004 o prihodnosti skladov za 
zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe in izvedenih finančnih instrumentov4,

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 27. aprila 20065 o upravljanju premoženja in z dne 
13. decembra 2007 o upravljanju premoženja II6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. julija 2007 o politiki finančnih storitev (2005–
2010) – bela knjiga7 (2006/2270(INI)), zlasti odstavek 19,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. februarja 2008 o integriranih smernicah za rast 
in delovna mesta (del: širše smernice ekonomskih politik držav članic in Skupnosti): 
uvedba novega cikla (2008–2010)8,

– ob upoštevanju drugega odstavka člena 192 Pogodbe ES,

– ob upoštevanju členov 39 in 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter mnenj Odbora za 
pravne zadeve in Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A6–0000/2008),

A. ker je sedanja uredba EU o hedge skladih in skladih zasebnega kapitala nezadostna,

B. ker je v skladu s členom 39(2) poslovnika zadoščeno pogoju, da ne sme biti v pripravi 
nobenega predloga,

                                               
1 UL L 177, 30.6.2006, str. 1.
2 UL L 177, 30.6.2006, str. 201.
3 UL L 184, 14.7.2007, str. 17.
4 UL C 92 E, 16.4.2004, str. 407.
5 UL C 296 E, 6.12.2006, str. 257.
6 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0627.
7 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0338.
8 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0058.
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C. ker se Komisija ni pozitivno odzvala na prejšnje prošnje Parlamenta vključno s tistimi, ki 
so vključene v omenjene resolucije z dne 15. januarja 2004, 27. aprila 2006, 
11. julija 2007 in 13. decembra 2007),

D ker so hedge skladi in skladi zasebnega kapitala drugi možni naložbeni nosilci, ki imajo 
znatno in vedno večjo vlogo v globalnem premoženju v okviru upravljanja ter katerih 
prisotnost in dejavnost na svetovnem finančnem trgu sta znatni in vedno pomembnejši,

E. ker je več globalnih nacionalnih ustanov in institucij EU že pred sedanjo finančno krizo 
izrazilo zaskrbljenost v zvezi s hedge skladi in skladi zasebnega kapitala glede finančne 
stabilnosti, nezadostnega obvladovanja tveganja, prevelikih dolgov (finančnih vzvodov) 
ter vrednotenja nelikvidnih in kompleksnih finančnih instrumentov,

F. ker obstajajo empirični dokazi, da hedge skladi med tržnim neredom izvajajo grupiranje in 
tako povzročajo zaskrbljenost glede finančne stabilnosti,

G. ker izpolnjevanje programa lizbonske strategije zahteva dolgoročne naložbe v rast in 
delovna mesta,

H. ker take dolgoročne naložbe zahtevajo dobro delujoče finančne trge v EU in na globalni 
ravni ter tako prispevajo k dobremu gospodarstvu,

I. ker hedge skladi in skladi zasebnega kapitala v veliko primerih zagotavljajo likvidnost in 
potrebo po inovativnih produktih,

J. ker finančna stabilnost prav tako zahteva boljše nadzorno sodelovanje tudi na globalni 
ravni, kar logično zahteva pravočasno celovito revizijo glede sedanjih nadzornih 
dogovorov EU,

K. ker so primernejše stopnje preglednosti za javnost, vlagatelje in nadzorne organe, v 
prihodnosti vključno s katerim koli novim nadzornim organom EU, bistvene za 
zagotovitev takega dobro delujočega in stabilnega finančnega trga ter spodbujanje 
konkurence med tržnimi udeleženci in produkti,

L. ker prevelik dolg, ki ga zahteva veliko dejavnosti hedge skladov in skladov zasebnega 
kapitala, ogroža finančno stabilnost, škoduje uresničevanju dolgoročne naložbe ter 
programa rasti in delovnih mest ter ga tudi nacionalni davčni sistemi nepravično 
podpirajo,

M. ker je nedavno povečanje števila skladov zasebnega kapitala znatno povečalo število 
zaposlenih, katerih delovna mesta končno nadzirajo zasebni kapitalski skladi, pred tem pa 
je bilo oblikovano socialno pravo Skupnosti (zlasti direktiva 2001/23/ES),

N. ker v primeru skrajnih dolgov največji odkupi skladov zasebnega kapitala s finančnim 
vzvodom vplivajo na obstoj ciljnih podjetij,

O. ker obstaja veliko navzkrižij interesov, ki izhajajo iz gospodarskega modela skladov 
zasebnega kapitala ali hedge skladov ali odnosa med navedenimi nosilci in drugimi 
udeleženci na finančnem trgu,
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P. ker ni dokazov, da so navedeni nosilci povzročili sedanjo finančno krizo, so vključeni v 
gospodarstvo v zvezi z zakonsko neurejenimi in zelo kompleksno oblikovanimi produkti, 
ker navedeni nosilci niso ustrezno kapitalizirani in so tako občutljivi za pretrese, se je 
kriza povečala,

Q. ker zato, da se zmanjša tveganje v zvezi s prihodnjimi finančnimi krizami glede na velik 
medsebojni vpliv na trgih in med udeleženci na trgu ter zato da so čezmejni konkurenčni 
pogoji in tisti med urejenimi in neurejenimi udeleženci na trgu enaki, EU na splošno 
potrebuje boljše, bolj koherentne in usklajene predpise,

1. naroči Komisiji, naj Parlamentu do dne 30. novembra 2008 na podlagi člena 44, 
člena 47(2) ali člena 95 Pogodbe ES predloži zakonodajni predlog ali več zakonodajnih 
predlogov o hedge skladih, skladih zasebnega kapitala in drugih pomembnih udeležencih, 
ki upošteva podrobna priporočila, priložena spodaj;

2. potrjuje, da ta priporočila spoštujejo načelo subsidiarnosti in temeljne pravice državljanov;

3. je mnenja, da morajo finančne posledice zahtevanega predloga ali zahtevanih predlogov 
kriti dodeljena proračunska sredstva EU za (i) ustanovitev kakršnega koli nadzornega 
organa EU, (ii) javno agencijo EU za ocenjevanje bonitete in (iii) javni certifikacijski 
organ za strukturirane produkte;

4. naroči svojemu predsedniku, naj posreduje to resolucijo in priložena podrobna priporočila 
Komisiji, Svetu ter parlamentom in vladam držav članic.
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PRILOGA K PREDLOGU RESOLUCIJE: 
PODROBNA PRIPOROČILA O VSEBINI ZAHTEVANEGA PREDLOGA

1. Priporočilo 1 o finančni stabilnosti in bolj funkcionalnih ukrepih v zvezi s finančnimi 
trgi

Evropski parlament meni, da se mora zakonodajni akt, ki se bo sprejel, osredotočiti na 
ureditev:

(a) kapitalskih zahtev: Investicijske družbe, zavarovalnice, kreditne institucije, 
običajni skladi (kot so KNPVP in pokojninski skladi/institucije za poklicno 
pokojninsko zavarovanje) morajo biti skladni s kapitalskimi zahtevami. Ne glede 
na vrsto pravne strukture nosilcev hedge sklada in sklada zasebnega kapitala, 
vključno z omejenimi partnerstvi, mora Komisija zagotoviti, da je uvedena 
primerna kapitalska zahteva na stopnji subjekta, ki nadzira naložbo zadevnega 
sklada ali skladov (tj. družba za upravljanje) in zajema vse sklade ne glede na to, 
kje so bili registrirani;

(b) javne agencije EU za ocenjevanje bonitete: Komisija mora ustanoviti javno 
agencijo EU za ocenjevanje bonitete za spodbujanje konkurence in izboljšanje 
preglednosti v tem sektorju. Komisija mora v tej reviziji direktive 2006/48/ES 
uvesti tudi predpis, da se, kadar je obvezno, da zunanja bonitetna institucija oceni 
kreditno sposobnost za izračun tveganju prilagojene izpostavljenosti kreditnih 
institucij, ocenijo tudi kreditne sposobnosti javne agencije EU za ocenjevanje 
bonitete;

(c) likvidnosti: Komisija mora v svoji reviziji direktive 2006/48/ES uvesti tveganju 
prilagojene zahteve kapitalske ustreznosti v zvezi s tveganjem glede likvidnosti;

(d) vrednotenja: Komisija mora predlagati jasno pravilo o vrednotenju likvidnosti 
finančnih instrumentov, da se bo izboljšalo varovanje vlagateljev in stabilnosti 
finančnih trgov;

(e) borznih posrednikov: Kapitalske zahteve katerih koli ustanov, ki izvajajo storitve 
borznega posredništva, naj se povečajo v skladu s kompleksnostjo in motnostjo 
strukture ali vrsto izpostavljenosti, katerim jih izpostavljajo njihovi posli s hedge 
skladi in skladi zasebnega kapitala. Da se ta cilj doseže, se morajo spremeniti 
zlasti predpisi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES;

(f) tveganega kapitala: Komisija mora brez odlašanja izvesti predloge politike iz 
svojega sporočila o odpravi ovir za čezmejne naložbe skladov tveganega kapitala 
in predlagati zakonodajo za zagotovitev usklajenega okvira EU v zvezi s tveganim 
kapitalom ter tako sektorju malih in srednje velikih podjetij v skladu s programom 
lizbonske strategije zagotoviti čezmejni dostop do tega kapitala;

(g) nadzornega organa EU: Komisija mora uvesti evropskega nadzornika, ki bo zajel 
vse sektorje finančnih storitev: kapitalske trge, vrednostne papirje, zavarovalniški 
in bančni sektor. Nato je treba ugotoviti, ali sta potrebna dva evropska nadzornika: 
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eden za bonitetno ureditev in drugi za ureditev poslovanja.

2. Priporočilo 2 o ukrepih v zvezi s preglednostjo

Evropski parlament meni, da se mora zakonodajni akt, ki se bo sprejel, osredotočiti na 
ureditev:
(a) registracijo in odobritve družb za upravljanje in upravljavcev skladov: Komisija 

mora uvesti okvir EU za registracijo in odobritev subjektov, ki nadzirajo naložbe 
hedge skladov ali skladov zasebnega kapitala (tj. družb za upravljanje), ki morajo 
delovati na podlagi enotnega dostopa: ko so zadevni subjekti odobreni, lahko 
začnejo poslovati v EU. 
Za spodbujanje dobro delujočega enotnega evropskega finančnega trga mora 
Komisija zagotoviti, da družbe za upravljanje posredujejo naslednje:- ime in 
sedež skladov, ki jih upravljajo,

– navedbo upravljavcev,

– dohodke podjetij in dodatke,

– osebne prejemke direktorjev, višjih vodstvenih delavcev in drugega osebja z 
naložbeno odgovornostjo in

– odnose z borznimi posredniki.

Navedene informacije morajo biti prikazane v enotni obliki (tudi za omogočanje 
nastanka spodaj navedene baze podatkov);

(b) obvestila (tj. odobritev) nosilcev naložb za prodajo na debelo: Da se v EU 
spodbudi onshore nameščanje skladov, mora Komisija predlagati posamično 
direktivo v skladu z evropskim sistemom zasebnega plasiranja, ki je trenutno v 
obravnavi ter ki se bo uporabljala v zvezi s trženjem in porazdelitvijo hedge 
skladov in skladov zasebnega kapitala v EU. Tak sistem mora delovati na podlagi 
enotnega dostopa: ko so navedeni nosilci naložb za prodajo na debelo odobreni, se 
lahko ponudijo strokovnim in institucionalnim investitorjem v EU. Za 
spodbujanje dobro delujočega enotnega evropskega finančnega trga mora 
Komisija zagotoviti, da nosilci naložb posredujejo naslednje:

– splošno naložbeno strategijo in takojšnje informacije o kakršnih koli 
spremembah,

– izpostavljenost finančnemu vzvodu/dolgu,

– skupna plačila in odpovedi plačil (vključno s kakršnimi koli ugodnimi 
nakupi delnic, dodeljenimi zaposlenim),

– vir in znesek zbranih sredstev,

– preteklo storilnost,
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– sistem za upravljanje tveganja in predstavitev metod za vrednotenje,

– informacije o upravljavcu sklada in

– delež ustanovnega kapitala, ki ga prispeva družba za upravljanje in 
njeno osebje.

Navedene informacije morajo biti prikazane v enotni obliki (tudi za omogočanje 
nastanka spodaj navedene baze podatkov);

(c) baze podatkov: Komisija mora ob pomoči odborov tretje stopnje oblikovati 
vseevropsko bazo podatkov o registracijah in odobritvah, v kateri se bodo beležile 
informacije o družbah za upravljanje in naložbenih nosilcih, kot je navedeno 
zgoraj. Nadzornim organom vseh držav članic je treba zagotoviti neomejen 
dostop. Ustrezne kategorije baze podatkov morajo biti javne;

(d) vlagateljev: Komisija in nadzorni organi morajo zagotoviti, da vlagatelji v 
navedene nosilce prejmejo zadostne ter tudi ustrezne in primerljive informacije 
(npr. poenostavljena brošura o KNPVP);

(e) zasebnega kapitala in varstva zaposlenih: Komisija mora predlagati spremembe 
direktive št. 2001/23/ES, tako da se enako varstvo, ki ga zaposlenim zagotavlja 
navedena direktiva, vključno s pravico do obveščenosti in posvetovanja, uporablja 
vedno, ko se nadzor zadevnega podjetja prenese s transakcijo zasebnega kapitala. 

3. Priporočilo 3 o ukrepih v zvezi s prevelikimi dolgovi

Evropski parlament meni, da se mora zakonodajni akt, ki se bo sprejel, osredotočiti na 
ureditev:

(a) omejitev glede finančnega vzvoda zasebnega kapitala: Komisija mora spremeniti 
direktivo št. 77/91/EGS o kapitalu, da se uvedejo predpisi za opredelitev ustrezne 
stopnje dolga v nekem trenutku za ciljno podjetje ob upoštevanju zakonitih pravic 
pomembnih zainteresiranih strani (vključno z zaposlenimi); v povezavi s to 
stopnjo mora Komisija od držav članic zahtevati, da v primerih prevelikih dolgov 
uvedejo posledice obdavčitve za sklade zasebnega kapitala; te posledice 
obdavčitve lahko vključujejo odpravo ali zmanjšanje davčnih olajšav za plačila 
obresti na zadevni dolg v skladu z najboljšimi praksami v državah članicah;

(b) porabe kapitala: Komisija mora spremeniti direktivo št. 77/91/EGS o kapitalu, da 
se določijo najnižje ravni kapitala za ciljno podjetje s sklicevanjem na dolgoročne 
interese ciljnega podjetja. Prav tako mora Komisija nemudoma predlagati 
predpise za uskladitev zahtev za vodje ciljnih podjetij (to so člani upravnih in 
nadzornih odborov), da potrdijo, da je odliv kapitala (vključno z vsemi plačanimi 
pristojbinami) v najboljšem dolgoročnem interesu ciljnega podjetja, vključno z 
njegovo dolgoročno rastjo ter potrebami v zvezi z raziskavami in razvojem. Za 
doseganje tega rezultata se lahko spremenijo zlasti zahteve za upravljanje podjetij 
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EU, kot so določbe direktive št. 978/660/EGS;

(c) omejitev glede finančnega vzvoda za hedge sklade: Komisija mora določiti 
zgornjo mejo dolga hedge skladov, da se ohrani stabilnost finančnega sistema EU;

(d) registracije strukturiranih produktov v EU: Komisija mora oblikovati javni 
register strukturiranih produktov v EU.

4. Priporočilo 4 o ukrepih v zvezi z navzkrižji interesov

Evropski parlament meni, da se mora zakonodajni akt, ki se bo sprejel, osredotočiti na 
ureditev:

(a) investicijskih bank (borzni posredniki) – hedge skladi in skladi zasebnega 
kapitala: Komisija mora oceniti, ali večanje kapitalskih zahtev za borzne 
posrednike (priporočilo 1) ustrezno obravnava s tem povezana navzkrižja 
interesov med:

– borznimi posredniki in hedge skladi, pri čemer na odločitve prvih v zvezi z 
(najemom) kredita pogosto vpliva možnost prejema plačil iz slednjih (prek 
storitev trgovanja), in

– investicijskimi bankami in zasebnim kapitalom, pri čemer na odločitve 
prvih v zvezi z (najemom) kredita pogosto vpliva možnost prejema plačil iz 
slednjih (s storitvami v zvezi s sklepanjem poslov).

(b) Komisija mora tudi uvesti pravila za zagotovitev učinkovitih kitajskih zidov med 
storitvami, ki jih investicijske družbe zagotavljajo svojim strankam (kot je borzno 
posredništvo), in njihovimi ostalimi poslovnimi enotami (vključno s storitvami 
upravljanja sredstev, trgovanjem za lastni račun itd.).

– zasebnega kapitala: Komisija mora oblikovati predpise, ki bodo urejali navzkrižja 
interesov med zasebnimi kapitalskimi partnerji in vodstvom ciljnih podjetij (ter 
vsemi drugimi, ki bi imeli koristi od posla). Ti predpisi morajo vključevati 
zahtevo po javnem razkritju kakršnih koli plačil ali drugih spodbud, ki jih 
prejmejo člani upravnih in nadzornih odborov ali zaposleni v ciljnem podjetju;

– bonitetnih agencij: Komisija mora oblikovati predpise, ki bodo urejali navzkrižja 
interesov v njihovih obstoječih poslovnim modelih, ki izhajajo iz medsebojnega 
delovanja udeležencev na današnjih finančnih trgih;

– dostopa do trga in koncentracije na trgu: Generalni direktorat Komisije za 
konkurenco mora uvesti preiskavo koncentracije na trgu v naslednjih sektorjih 
industrije finančnih storitev: hedge skladi, zasebni kapital, investicijske banke (s 
poudarkom na storitvah borznega posredništva) in bonitetne agencije.
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OBRAZLOŽITEV

Zadnja leta – veliko pred prvim pojavom sedanje finančne krize avgusta 2007 – se je vedno 
bolj večala zaskrbljenost v zvezi z učinki dejavnosti naložbenih nosilcev z visoko stopnjo 
finančnih vzvodov, kot so hedge skladi in skladi zasebnega kapitala. To zaskrbljenost so 
izrazile države članice ter evropske in svetovne finančne institucije. Sektor alternativnih 
naložb – hedge skladi in skladi zasebnega kapitala – ni več „nišni“ sektor, ampak pomemben 
udeleženec na finančnih trgih. 

Zaradi lahkega dostopa do posojil z nizkimi obrestnimi merami in visoko likvidnostjo od 
leta 2000 do sredine leta 2007 ter prizadevanja številnih institucionalnih in drugih vlagateljev 
za večji donos se je bistveno povečal delež hedge skladov in skladov zasebnega kapitala pri 
celotnih sredstvih, ki se upravljajo. Z neverjetno rastjo premoženja in še intenzivnejšimi 
trgovinskimi dejavnostmi so ti nosilci postali pomembni udeleženci na trgu. Čeprav se je 
njihova vrednost na trgu povečala, to ne drži za raven preglednosti1.

Do junija 2007, nekaj mesecev pred začetkom svetovne finančne krize, so zaskrbljenost v 
zvezi s sistemskim tveganjem v več neodvisnih poročilih izrazile svetovne finančne 
institucije, prav tako je bila izpostavljena tudi na več mednarodnih srečanjih. Maja 2007 je 
forum za finančno stabilnost priporočil, da finančni organi, institucionalni vlagatelji in 
upravitelji hedge skladov sprejmejo nove ukrepe za okrepitev zaščite pred mogočim 
sistemskim tveganjem v zvezi s hedge skladi in drugimi institucijami z visoko stopnjo 
finančnih vzvodov. Podobno zaskrbljenost je Evropska centralna banka izrazila v poročilih 
leta 2006 in leta 2007. Prav tako je organ za finančne storitve junija 2007 izrazil svojo 
zaskrbljenost glede zasebnega kapitala v zvezi z zlorabo trga, navzkrižji interesov ter 
financiranjem transakcij odkupa s finančnim vzvodom in običajno s tem povezano 
porazdelitvijo tveganja. 

Evropski parlament je Evropski komisiji v več poročilih predložil priporočila v zvezi s hedge 
skladi in skladi zasebnega kapitala, vendar se ni odzvala. Zato v svoji resoluciji iz julija 2007 
Evropski parlament „obžaluje, da se [zavezanosti Evropske komisije k sodelovanju pri 
natančnih, neodvisnih in strokovno izvedenih ocenah učinkov predpisov] do sedaj ni 
zadovoljivo izvajalo“. Komisija se mora na to še odzvati. 

To poročilo je treba obravnavati na podlagi teh posebnih razmer. Danes je še bolj potrebna 
posodobitev pravne ureditve. S tem, ko postajajo finančni trgi bolj globalno povezani in 
zapleteni, je treba posodobiti evropska ureditvena orodja, medtem ko mora Evropa razviti 
nadzorne in ureditvene odzive, ki so tako posodobljeni in natančno usklajeni, kot je finančni 
trg. Bilo bi neustrezno in napačno, če bi prezrli potrebo po tem, da morajo biti sedanje 
evropske ureditvene strukture, ki so bile oblikovane za preteklost, tako sodobne in inovativne, 
kot so udeleženci, ki jih morajo urejati.

Skladi zasebnega kapitala in hedge skladi

                                               
1 Glej delovni dokument o hedge skladih in zasebnem kapitalu, 17.3.2008.
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Hedge skladi in skladi zasebnega kapitala so različne vrste naložbenih nosilcev. Čeprav so 
oboji delno zakonsko urejeni zasebni skladi kapitala, ki vlagajo in zagotavljajo svojim 
upraviteljem nadomestilo z deležem dobička sklada, se razlikujejo po naložbeni strategiji in 
produktih, v katere vlagajo.

Investicijski skladi zasebnega kapitala so „zasebni“ v smislu, da niso uvrščeni na seznam in 
da vanje vlagajo kapital vlagatelji zunaj trgov javnega kapitala. Razdelijo se lahko na tvegani 
kapital (za financiranje novih podjetij), kapital za širitev (za financiranje rasti obstoječih 
podjetij) in sklade za odkup, katerih običajen namen je privatizacija obstoječih javnih podjetij 
z odkupom z visoko stopnjo finančnih vzvodov. Danes skladi za odkup predstavljajo več kot 
60 % sektorja zasebnega kapitala in je treba potrebo po posodobitvi ureditve v zvezi z njimi 
najbolj izpostaviti. 
Javni organi nimajo zadostnih informacij o obsegu, naravi in lastništvu izpostavljenega 
zasebnega kapitala. Ponovno, obstoječo bonitetno ureditev EU (kot je direktiva o kapitalskih 
zahtevah) je treba pregledati, da se ugotovi, ali nadzornikom EU in drugim javnim organom 
zagotavlja, kar potrebujejo za izpolnjevanje svoje finančne stabilnosti in drugih obveznosti.

Za podjetja, delavce, upokojence in potrošnike, ki so posredno izpostavljeni zasebnemu 
kapitalu in zlasti odkupom s finančnim vzvodom, veljavna zakonodaja za zaščito vlagateljev 
EU verjetno ni zadostna, ker bo imel neposredno izpostavljen posredni vlagatelj (na primer 
pokojninski sklad) koristi od izključitve poklicnih vlagateljev. Preučiti je treba, kako bi se 
najboljše razširile koristi zakonodaje za zaščito vlagateljev EU na te ranljive skupine.

Zaradi vprašanja finančnega vzvoda v zasebnem kapitalu (zlasti v zvezi z odkupi s finančnim 
vzvodom) je veliko podjetij ranljivih in lahko zato zahtevajo nekaj podobnega, kot so 
obstoječi predpisi o podkapitalizaciji na davčnem področju, ampak to zahtevajo na ravni EU. 
Obremenitev bilance stanja z dolgom je izrecna davčna subvencija, ki pri podjetjih povzroči 
slabo finančno stanje in hkrati zmanjšanje javnih prihodkov, s čimer se koristi 
posojilodajalcem, namesto da bi se vladam omogočilo financiranje izvajanja lizbonskih ciljev, 
kot so boljša izobrazba, infrastruktura in raziskave. Tudi ciljna podjetja, ki se privatizirajo z 
odkupi zasebnega kapitala, lahko doleti izraba kapitala (npr. prekomerne dividende za plačilo 
upravljavcev zasebnega kapitala; pretvorba kapitala ciljnih podjetij v dolg z odpravo 
nerazkritih rezerv in prodajo premoženja). Zasebna kapitalska podjetja lahko tveganje 
prenesejo na ciljno podjetje tudi zaradi svoje pravne strukture (omejena odgovornost).

Hedge skladi so naložbeni nosilci, ki uporabljajo naložbene strategije, trgovinske tehnike in 
finančne instrumente, ki so še vedno večinoma zakonsko neurejeni. Hitro se prilagodijo 
kakršnim koli spremembam tržnih pogojev in si prizadevajo za preučitev pomanjkljivosti na 
trgu, hkrati pa za absolutni donos, ki ni povezan s tržnim donosom delnic in obveznic. Za čim 
večji donos (vendar s tem tudi izgube) si sposojajo različne zapletene finančne produkte ali z 
njimi trgujejo, pri čemer imajo nekateri visoko stopnjo finančnih vzvodov (izvedeni finančni 
instrumenti, opcije), in sodelujejo pri dinamičnih trgovinskih tehnikah, kot je kratkoročna 
prodaja. Njihove naložbene strategije so različne, od strategij, odvisnih od dogodka (npr. 
arbitraža združitve, aktivist), do kapitala hedge skladov (npr. tržno nevtralen, kratkoročno 
pristranski), globalne makro ali relativne vrednosti (npr. stalna arbitraža, ki se lahko pretvori v 
prihodek, nestabilnost). Čeprav drugim (zakonsko urejenim) skupnim nosilcem naložb 
običajno niso na voljo vse te možnosti, jih uporablja veliko drugih finančnih institucij (na 
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primer službe investicijskih bank za trgovanje za lastni račun).

Kljub izboljšanju preglednosti sektorja v zadnjih letih predvsem zaradi večjega pritiska 
institucionalnih vlagateljev, kot so pokojninski skladi ali celo hedge skladi, si je treba še bolj 
prizadevati za povečanje preglednosti (poročanje in razkritje, skupni standardi vrednotenja, 
obvladovanje tveganja, notranje vodenje itd.).

Kompleksna prepletenost veljavnih direktiv in uredb EU skupaj z različnimi sklopi ureditev 
hedge skladov na nacionalni ravni v državah članicah povečuje pomanjkanje preglednosti in 
dozdevno visoka plačila1. To zmanjšuje vsak komercialni pritisk za izpolnjevanje onshore 
standardov (brez ugodnejše davčne obravnave), s čimer se spodbujajo offshore registracija 
(zunaj visoko obdavčenega območja) ter naložbe v offshore produkte, namesto v onshore 
produkte.

Drugi pomembni udeleženci na trgu

Hedge skladi imajo pomembne poslovne odnose z zakonsko urejenimi investicijskimi in 
komercialnimi bankami. Slednje delujejo kot borzni posredniki (vključno s financiranjem 
trgovine) ter izvajalci trgovinskih, prodajnih in drugih storitev, kot so kliring in poravnava, 
skrbništvo in tudi zagotavljanje pisarniškega prostora upravljavcem hedge skladov. Ocenjuje 
se, da so hedge skladi leta 2006 investicijskim bankam zagotovili dohodek v višini 40–50 
milijard USD, kar je takrat znašalo približno 15–20 odstotkov vseh dohodkov iz industrije v 
investicijskem bančništvu in štiri odstotke premoženja v okviru upravljanja hedge skladov2. 
Celotna izpostavljenost hedge skladov je premalo pregledna, ker jih uporablja več borznih 
posrednikov, ki običajno nimajo popolnega pregleda nad profilom tveganja skladov. Vendar 
je ta zelo pomemben pri izračunu kapitalskih zahtev. Regulatorji in zakonodajalci so 
zaskrbljeni zaradi mogočih navzkrižij interesov, ker banke pri financiranju in svetovanju 
glede poslov zaračunavajo visoke honorarje ter včasih tekmujejo pri nakupu premoženja v 
prodaji. Zaskrbljeni so tudi glede tega, da hedge skladi prejemajo namige o nerešenih 
združitvah in drugih nerazkritih informacijah, ki bi lahko vplivale na ceno delnic. Trgovanje 
pred javnim razkritjem bi skladu omogočilo prednost; čeprav je nezakonito, ga organi pogosto 
težko odkrijejo ali dokažejo3.
Ker hedge skladi vlagajo v strukturirane produkte, je treba omeniti potrebo po izboljšanju 
informacij o listinjenju in dejavnostih trgovanja s produkti, s katerimi se trguje na prostem 
trgu (over-the-counter (OTC)). V zvezi s tem je treba obravnavati dejavnosti in poslovne 
modele bonitetnih agencij.

Sedanji finančni nered

Sedanjo finančno krizo je sprožil trg drugorazrednih posojil v ZDA, ki se je potem zaradi 
notranje povezave med udeleženci na trgu (naložbeni nosilci, strukturirani produkti, bonitetne 

                                               
1 Glej tudi: Naik, Narayan, Fung, William: „Hedge Funds: Transparency and Conflict of Interest“, London 
Business School, študija ECON, str. 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?“, raziskava Dresdnerja Kleinworta na področju kapitala, 6. februar 2007, str. 8.
3 International Herald Tribune, 2. januar 2007.
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agencije itd.) razširila na celotni finančni sistem. Trgi vrednostnih papirjev so povsod utrpeli 
velike izgube in centralne banke so morale financirati trge, da se je izravnalo pomanjkanje 
likvidnosti med vedno večjim kreditnim pritiskom. Celoten obseg te krize še ni znan.

Skladen pristop

Neposredni vzroki za sedanjo finančno krizo ne izhajajo iz hedge skladov in skladov 
zasebnega kapitala. Vendar je kriza razkrila občutljivost dejavnosti hedge skladov in skladov 
zasebnega kapitala ter močno povezanost z drugimi ključnimi udeleženci, kot so investicijske 
banke, nosilci listinjenja in bonitetne agencije. Zato nove in boljše pravne ureditve hedge 
skladov in skladov zasebnega kapitala ni mogoče ločiti od potrebe po boljši pravni ureditvi 
drugih finančnih udeležencev. Ta medsebojna odvisnost zahteva skladen in dosleden pristop k 
ureditvi, ki temelji na enakih konkurenčnih pogojih in „nevtralni“ ureditvi za vse glavne 
udeležence. 

Vsi vlagatelji, potrošniki in finančni trgi kot taki bodo imeli koristi od ustrezne in sodobne 
ureditve. Spodbujala bo finančno stabilnost, doseganje lizbonskih ciljev, dolgoročno 
konkurenčnost podjetij in sposobnost preživetja v globaliziranem gospodarstvu, zaposlovanje 
– socialno kohezijo. Dobro delujoči finančni trgi so odvisni od preglednosti in zaupanja v trg. 

Posodobiti in izboljšati je treba obstoječi regulativni in nadzorni okvir, povečati preglednost, 
rešiti navzkrižja interesov ter spodbuditi finančno stabilnost.
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