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* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Fondi 
Ewropej ta' Kapital ta' Riskju
(COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2011)0860),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C7-0490/2011),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ta' …1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur kif ukoll tal-Kumitat 
għall-Affarijiet Legali (A7-0000/2012),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

                                               
1 Għad mhijiex ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali.
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Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Dan ir-Regolament għandu jistabbilixxi 
regoli uniformi dwar in-natura tal-fondi li 
jikkwalifikaw ta' kapital ta’ riskju, 
notevolment dwar l-impriżi tal-portafoll li 
fihom il-fondi li jikkwalifikaw tal-kapital 
ta’ riskju għandhom ikunu permessi 
jinvestu kif ukolll-istrumenti tal-
investiment li għandhom jintużaw. Dan 
huwa meħtieġ sabiex tkun tista’ tinġibed 
linja ta’ demarkazzjoni ċara bejn il-fondi li 
jikkwalifikaw tal-kapital ta’ riskju u fondi 
ta’ investiment alternattivi oħra li jadottaw 
strateġiji ta’ investiment oħra anqas 
speċjalizzati, pereżempju l-ekwità privata.

(7) Dan ir-Regolament għandu jistabbilixxi 
regoli uniformi dwar in-natura tal-fondi li 
jikkwalifikaw ta' kapital ta’ riskju, 
notevolment dwar l-impriżi tal-portafoll li 
fihom il-fondi li jikkwalifikaw tal-kapital 
ta’ riskju għandhom ikunu permessi 
jinvestu kif ukoll l-istrumenti tal-
investiment li għandhom jintużaw. Dan 
huwa meħtieġ sabiex tkun tista’ tinġibed 
linja ta’ demarkazzjoni ċara bejn il-fondi li 
jikkwalifikaw tal-kapital ta’ riskju u fondi 
ta’ investiment alternattivi oħra li jadottaw 
strateġiji ta’ investiment oħra anqas 
speċjalizzati, pereżempju l-ekwità privata 
jew investimenti fi proprjetà immobbli.

Or. en

Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) F’konformità mal-għan li jkunu 
llimitati b’mod preċiż l-impriżi ta’ 
investiment kollettiv li se jkunu koperti 
minn dan ir-Regolament u sabiex ikun 
żgurat li jkunu ffokati fuq il-provvediment 
ta’ kapital lill-impriżi żgħar fl-istadji 
inizjali tal-eżistenza korporattiva tagħhom, 
id-denominazzjoni "Fond Ewropew ta' 
Kapital ta’ Riskju" għandha tkun limitata 
biss għal dawk il-fondi li jiddedikaw mill-
inqas 70 fil-mija tal-kontribuzzjonijiet 
kapitali aggregati u tal-kapital impenjat 
mhux mitlub tagħhom għall-investimenti
f’impriżi bħal dawn f’forma ta’ strumenti 
ta’ ekwità jew kważi ekwità.

(8) F’konformità mal-għan li jkunu 
llimitati b’mod preċiż l-impriżi ta’ 
investiment kollettiv li se jkunu koperti 
minn dan ir-Regolament u sabiex ikun 
żgurat li jkunu ffokati fuq il-provvediment 
ta’ kapital lill-impriżi żgħar fl-istadji 
inizjali tal-eżistenza korporattiva tagħhom, 
fondi li jikkwalifikaw ta' kapital ta' riskju 
huma dawk il-fondi li jinvestu mill-inqas 
70 fil-mija tal-kontribuzzjonijiet kapitali 
aggregati u tal-kapital impenjat mhux 
mitlub tagħhom f’impriżi bħal dawn.
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Or. en

Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sabiex il-maniġers tal-fondi ta’ kapital 
ta’ riskju jkollhom ċertu grad ta’ flessibilità 
fl-investiment u l-ġestjoni tal-likwidità tal-
fondi li jikkwalifikaw ta' kapital ta’ riskju 
tagħhom, għandha tkun permessa l-
kummerċjalizzazzjoni sekondarja sa limitu 
massimu li ma jaqbiżx it-30 fil-mija tal-
kontribuzzjonijiet kapitali aggregati u l-
investimenti kapitali mhux mitluba. 
Parteċipazzjoni (holding) fuq medda ta’ 
żmien fil-qosor fi flus jew l-ekwivalenti ta’ 
flus m’għandhomx jitqiesu fil-kalkolu ta’ 
dan il-limitu.

(10) Sabiex il-maniġers tal-fondi ta’ kapital 
ta’ riskju jkollhom ċertu grad ta’ flessibilità 
fl-investiment u l-ġestjoni tal-likwidità tal-
fondi li jikkwalifikaw ta' kapital ta’ riskju 
tagħhom, għandha tkun permessa l-
kummerċjalizzazzjoni, bħal f'ishma jew 
parteċipazzjonijiet f'impriżi b'portafoll li 
ma jikkwalifikax, sa limitu massimu li ma 
jaqbiżx it-30 fil-mija tal-kontribuzzjonijiet 
kapitali aggregati u l-investimenti kapitali 
mhux mitluba. Parteċipazzjoni (holding) fi 
flus jew l-ekwivalenti ta’ flus 
m’għandhomx jitqiesu fil-kalkolu ta’ dan 
il-limitu.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 14 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Sabiex ikun żgurat li l-fondi li 
jikkwalifikaw ta' kapital ta’ riskju huma 
kkummerċjalizzati lil investituri li 
għandhom it-tagħrif, l-esperjenza u l-
kapaċità li jimmaniġġjaw r-riskji li dawn 
il-fondi jkollhom, u sabiex tinżamm il-
fiduċja tal-investituri fil-fondi li 
jikkwalifikaw ta' kapital ta’ riskju, iridu 
jkunu stabbiliti ċerti salvagwardji. 
Għaldaqstant, il-fondi li jikkwalifikaw ta' 
kapital ta’ riskju għandhom b’mod ġenerali 
jkunu kkummerċjalizzati biss lil investituri 

(14) Sabiex ikun żgurat li l-fondi li 
jikkwalifikaw ta' kapital ta’ riskju huma 
kkummerċjalizzati lil investituri li 
għandhom it-tagħrif, l-esperjenza u l-
kapaċità li jimmaniġġjaw r-riskji li dawn 
il-fondi jkollhom, u sabiex tinżamm il-
fiduċja tal-investituri fil-fondi li 
jikkwalifikaw ta' kapital ta’ riskju, iridu 
jkunu stabbiliti ċerti salvagwardji. 
Għaldaqstant, il-fondi li jikkwalifikaw ta' 
kapital ta’ riskju għandhom b’mod ġenerali 
jkunu kkummerċjalizzati biss lil investituri 
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li huma klijenti professjonali jew li jistgħu 
jkunu ttrattati bħala klijenti professjonali 
skont id-Direttiva 2004/39/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta’ April 2004 dwar is-swieq fl-
istrumenti finanzjarji li temenda d-Direttivi 
tal-Kunsill 85/611/KEE u 93/6/KEE u d-
Direttiva 2000/12/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-
Direttiva tal-Kunsill 93/22/KEE.  Din il-
kategorija tinkludi l-maniġers tal-fondi ta’ 
kapital ta’ riskju li huma stess jinvestu 
f’fondi ta’ kapital ta’ riskju. Madankollu, 
sabiex ikun hemm bażi tal-investituri 
wiesgħa biżżejjed għall-investiment fil-
fondi ta’ kapital ta’ riskju huwa mixtieq 
ukoll li ċerti investituri oħra jkollhom 
aċċess għall-fondi li jikkwalifikaw ta' 
kapital ta’ riskju, inklużi l-individwi ta’ 
valur għoli. Għal dawk l-investituri l-oħra, 
madankollu, għandhom ikunu stabbiliti 
salvagwardji speċifiċi sabiex ikun żgurat li 
l-fondi li jikkwalifikaw ta' kapital ta’ riskju 
huma kkummerċjalizzati biss lil dawk l-
investituri li għandhom il-profil adattat 
biex jagħmlu tali investimenti. Dawn is-
salvagwardji jeskludu l-
kummerċjalizzazzjoni permezz ta’ pjanijiet 
ta’ tfaddil perjodiku.

li huma klijenti professjonali jew li jistgħu 
jkunu ttrattati bħala klijenti professjonali 
skont id-Direttiva 2004/39/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta’ April 2004 dwar is-swieq fl-
istrumenti finanzjarji li temenda d-Direttivi 
tal-Kunsill 85/611/KEE u 93/6/KEE u d-
Direttiva 2000/12/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-
Direttiva tal-Kunsill 93/22/KEE.  Din il-
kategorija tinkludi l-maniġers tal-fondi ta’ 
kapital ta’ riskju li huma stess jinvestu 
f’fondi ta’ kapital ta’ riskju. Madankollu, 
sabiex ikun hemm bażi tal-investituri 
wiesgħa biżżejjed għall-investiment fil-
fondi ta’ kapital ta’ riskju huwa mixtieq 
ukoll li ċerti investituri oħra jkollhom 
aċċess għall-fondi li jikkwalifikaw ta' 
kapital ta’ riskju, inklużi l-individwi ta’ 
valur għoli. Għal dawk l-investituri l-oħra, 
madankollu, għandhom ikunu stabbiliti 
salvagwardji speċifiċi sabiex ikun żgurat li 
l-fondi li jikkwalifikaw ta' kapital ta’ riskju 
huma kkummerċjalizzati biss lil dawk l-
investituri li għandhom il-profil adattat 
biex jagħmlu tali investimenti. Dawn is-
salvagwardji jeskludu l-
kummerċjalizzazzjoni permezz ta’ pjanijiet 
ta’ tfaddil perjodiku. Barra minn hekk, 
investimenti li jsiru minn diriġenti 
eżekuttivi ta' maniġers ta' fondi ta' kapital 
ta' riskju għandhom ikunu possibbli meta 
dawn jinvestu f'fondi li jikkwalifikaw ta' 
kapital ta' riskju li huma jmexxu. 

Or. en

Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta standards tekniċi ta’ 
implimentazzjoni permezz ta’ atti ta’ 

(29) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta standards tekniċi ta’ 
implimentazzjoni permezz ta’ atti ta’ 
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implimentazzjoni skont l-Artikolu 291 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea u f’konformità mal-Artikolu 15 
tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi 
Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità 
Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda 
d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE. L-
AETS għandha tkun fdata bl-abbozz tal-
istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni 
għall-format u l-metodu tal-proċedura tan-
notifika fl-Artikolu 15.

implimentazzjoni skont l-Artikolu 291 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea u skont l-Artikolu 15 tar-
Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi 
Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità 
Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda 
d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE. L-
AETS għandha tkun fdata bl-abbozz tal-
istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni 
għall-format tan-notifika msemmija f'dan 
ir-Regolament.

Or. en

Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Sabiex ikunu speċifikati r-rekwiżiti 
stabbiliti f’dan ir-Regolament, is-setgħa li 
jkunu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tkun iddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tal-
ispeċifikazzjoni tal-metodi li jridu jintużaw 
għall-kalkolu u l-monitoraġġ tal-livell 
imsemmi f’dan ir-Regolament, u l-
ispeċifikazzjoni tat-tipi ta’ kunflitt ta’ 
interess li jeħtieġ li jkunu evitati mill-
maniġers tal-fondi ta’ kapital ta’ riskju u l-
passi li jridu jittieħdu f’dak ir-rigward. Hija 
ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell 
tal-esperti.

(30) Sabiex ikunu speċifikati r-rekwiżiti 
stabbiliti f’dan ir-Regolament, is-setgħa li 
jkunu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tkun iddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tal-
ispeċifikazzjoni tal-metodi li jridu jintużaw 
għall-kalkolu u l-monitoraġġ tal-livell 
imsemmi f’dan ir-Regolament, u l-
ispeċifikazzjoni tat-tipi ta’ kunflitt ta’ 
interess li jeħtieġ li jkunu evitati mill-
maniġers tal-fondi ta’ kapital ta’ riskju u l-
passi li jridu jittieħdu f’dak ir-rigward. Hija 
ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell 
tal-esperti. Il-Kummissjoni, meta tħejji u 
tfassal l-atti ddelegati, għandha tiżgura t-
trażmissjoni simultanja, f’waqtha u 
adattata tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill.

Or. en
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Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Il-Kummissjoni, meta tħejji u tfassal 
l-atti ddelegati, għandha tiżgura t-
trażmissjoni simultanja, f’waqtha u 
adattata tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sustanza tal-Premessa 31 attwali għandha tiddaħħal fil-Premessa 30 bħala l-aħħar 
sentenza, għaliex din hi parti integrali mill-premessa standard dwar l-atti delegati.

Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 32a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32a) Jeħtieġ jiġi żgurat li l-Kummissjoni 
tipproċedi b'valutazzjoni regolari tal-
effikaċja tal-iskemi pubbliċi li jiġu użati 
fl-Unjoni biex jappoġġaw is-suq ta' 
kapital ta' riskju.

Or. en

Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 32b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32b) Sabiex jiġi żgurat li r-regoli dwar l-
għajnuna mill-Istat li jirregolaw l-appoġġ 
tal-Istati Membri għal fondi Ewropej ta' 
kapital ta' riskju effettivament 
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jinkoraġġixxu l-innovazzjoni filwaqt li 
jissalvagwardjaw il-kompetizzjoni ġusta, 
hi ferm importanti l-kooperazzjoni mill-
qrib bejn il-Kummissarju għar-Riċerka, l-
Innovazzjoni u x-Xjenza u l-Kummissarju 
għall-Kompetizzjoni.

Or. en

Emenda 10
Proposta għal regolament
Premessa 32 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32c)Jeħtieġ li l-investimenti ta' kapital ta' 
riskju f'teknoloġiji ħodor jiġu rikonoxxuti 
bħala mutur ewlieni fit-trasformazzjoni 
tal-ekonomija tal-Unjoni, meta wieħed 
iqis l-objettiv li l-Unjoni ssir tieħu rwol 
minn ta' quddiem fix-xena globali fl-
effiċjenza tal-enerġija u tar-riżorsi. Il-
Kummissjoni għandha għalhekk 
tippreżenta, sa tmiem l-2012, rapport li 
jidentifika mezzi legali xierqa bil-għan li 
tipprovdi inċentivi regolatorji li jattiraw il-
kapital ta' riskju għal teknoloġiji ħodor.

Or. en

Emenda 11
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 'fond li jikkwalifika ta' kapital ta’ riskju' 
tfisser impriża tal-investiment kollettiv li 
tinvesti mill-inqas 70 fil-mija tal-
kontribuzzjonijiet kapitali aggregati u l-
kapital kommess mhux mitlub tagħha f’assi 
li huma investimenti li jikkwalifikaw;

(a) 'fond li jikkwalifika ta' kapital ta’ riskju' 
tfisser impriża tal-investiment kollettiv bi 
struttura magħluqa li tinvesti mill-inqas 
70 fil-mija tal-kontribuzzjonijiet kapitali 
aggregati u l-kapital kommess mhux mitlub 
tagħha f’assi li huma investimenti li 
jikkwalifikaw u li l-uffiċċju prinċipali 
tagħha jinsab fit-territorju ta' Stat 
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Membru;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fondi Ewropej ta' kapital ta' riskju għandhom ikunu magħluqa sabiex jiżguraw li l-ishma 
tagħhom ma jistgħux jinfdew fi flus kontanti jew f'titoli sakemm issir il-likwidazzjoni tagħhom. 
Dawn il-fondi għandhom ukoll ikunu fl-Unjoni, sabiex jiġi evitat b'mod effettiv it-twaqqif ta' 
fondi ta' kapital ta' riskju mmexxija minn maniġer tal-UE f'rifuġji mit-taxxa biex tiġi evitata t-
taxxa jew għal skopijiet ta' arbitraġġ regolatorju.

Emenda 12
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) 'investimenti li jikkwalifikaw' tfisser 
strumenti ta’ ekwità jew kważi ekwità li 
huma

(c) ‘investimenti li jikkwalifikaw' tfisser 
wieħed mill-istrumenti li ġejjin:

(i) strumenti ta’ ekwità jew kważi ekwità li 
huma

(i) maħruġa minn impriża li tikkwalifika 
fil-portafoll u akkwistata direttament mill-
fond li jikkwalifika ta' kapital ta’ riskju 
mill-impriża li tikkwalifika fil-portafoll, 
jew

− maħruġa minn impriża li tikkwalifika fil-
portafoll u akkwistata direttament mill-
fond li jikkwalifika ta' kapital ta’ riskju 
mill-impriża li tikkwalifika fil-portafoll,  

(ii) maħruġa minn impriża li tikkwalifika 
fil-portafoll fi skambju għal titolu ta’ 
ekwità maħruġ mill-impriża li tikkwalifika 
fil-portafoll, jew

− maħruġa minn impriża li tikkwalifika fil-
portafoll fi skambju għal titolu ta’ ekwità 
maħruġ mill-impriża li tikkwalifika fil-
portafoll, jew

(iii) maħruġa minn impriża li tagħha l-
impriża li tikkwalifika fil-portafoll hija 
sussidjarja b’sehem azzjonarju 
maġġoritarju u li hija akkwistata mill-fond 
li jikkwalifika ta' kapital ta’ riskju fi 
skambju għal strument ta’ ekwità maħruġ 
mill-impriża li jikkwalifika fil-portafoll;

− maħruġa minn impriża li tagħha l-
impriża li tikkwalifika fil-portafoll hija 
sussidjarja b’sehem azzjonarju 
maġġoritarju u li hija akkwistata mill-fond 
li jikkwalifika ta' kapital ta’ riskju fi 
skambju għal strument ta’ ekwità maħruġ 
mill-impriża li jikkwalifika fil-portafoll; 
jew
(ii) unitajiet jew ishma ta' fond wieħed 
jew aktar li jikkwalifikaw ta' kapital ta' 
riskju;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-ambjent tas-suq tal-ġbir ta' fondi Ewropej ta' kapital ta' riskju għandu jkun imsaħħaħ, billi 
jinkludi f' 'investimenti li jikkwalifikaw' mhux biss strumenti ta’ ekwità jew kważi ekwità, 
imma wkoll ishma u unitajiet f'fondi Ewropej oħra ta' kapital ta' riskju. Dan jirrikonoxxi l-
importanza dejjem akbar ta' investimenti f'riskji korporattivi f'fondi Ewropej oħra ta' kapital 
ta' riskju.

Emenda 13
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) 'impriża li tikkwalifika fil-portafoll' 
tfisser impriża li, meta jsir investiment 
mill-fond li jikkwalifika ta' kapital ta’ 
riskju, mhijiex elenkata f’suq irregolat kif 
iddefinit fil-punt (14) tal-Artikolu 4 (1) 
tad-Direttiva 2004/39/KE li timpjega inqas 
minn 250 persuna, u li jew għandha dħul 
annwali li ma jaqbiżx EUR 50 miljun, jew 
għandha total fil-karta tal-bilanċ annwali li 
ma jaqbiżx EUR 43 miljun, u li hija 
nnifisha mhijiex impriża ta’ investiment 
kollettiv;

(d) 'impriża li tikkwalifika fil-portafoll' 
tfisser impriża li:

(i) mhijiex elenkata f'suq regolat fit-tifsira 
tal-punt (14) tal-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2003/39/KE meta jsir investiment 
mill-fond li jikkwalifika ta' kapital ta’ 
riskju,

(ii) stabbilita għal inqas minn ħames snin,
(iii) timpjega inqas minn 250 persuna,
(iv) li jew għandha dħul annwali li ma 
jaqbiżx EUR 50 miljun, jew għandha total 
fil-karta tal-bilanċ annwali li ma jaqbiżx 
EUR 43 miljun, 
(v) hija nnifisha mhijiex impriża ta’ 
investiment kollettiv,
(vi) minbarra fondi Ewropej ta' kapital ta' 
riskju u fornituri ta' teknoloġiji 
finanzjarji, din mhijiex prodott 
finanzjarju jew fornitur ta' servizz,
(vii) mhijiex imwaqqfa f'pajjiż terz li fih 
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m'hemmx taxxi jew taxxi nominali, 
nuqqas ta' skambju ta' informazzjoni ma' 
awtoritajiet tat-taxxa barranin, nuqqas ta' 
trasparenza fid-dispożizzjonijiet 
leġiżlattivi, ġudizzjarji jew amministrattivi, 
jew l-ebda rekwiżit għal preżenza 
sostantiva lokali, jew li tippromwovi lilha 
nnifisha bħala ċentru finanzjarju 
offshore;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li jiġi żgurat li impriżi li jikkwalifikaw fil-portafoll ma jkollhomx aktar minn 
ħames snin, sabiex jonqos ir-riskju ta' kwalunkwe miżapproprjazzjoni tal-passaport ta' kapital 
ta' riskju, bħall-iffinanzjar ta' impriżi aktar maturi u ta' tkabbir għoli. Barra minn hekk, 
prodott finanzjarju jew fornitur ta' servizz m'għandhomx jitqiesu bħala 'impriza li tikkwalifika 
fil-portafoll'  skont dan ir-Regolament. Fl-aħħar nett, dan ir-Regolament għandu jevita fondi 
Ewropej ta' kapital ta' riskju milli jinvestu f'impriżi li jinsabu f'rifuġji fiskali, bħala mezz biex 
jiġi evitat il-ħlas tat-taxxi jew li jevitaw rekwiżiti legali.

Emenda 14
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-AETS għandha tiżviluppa abbozz ta' 
standards tekniċi regolatorji li 
jispeċifikaw id-definizzjonijiet ta' "prodott 
finanzjarju jew fornitur ta' servizz" u 
"fornitur ta' teknoloġija finanzjarja" 
msemmija fil-punt (d)(vi) tal-paragrafu 1.
L-AETS għandha tissottometti dak l-
abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji 
lill-Kummissjoni sa ...*.
Il-Kummissjoni qed tiġi ddelegata s-
setgħa sabiex tadotta l-istandards tekniċi 
regolatorji msemmija fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stabbilita 
fl-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament 
(UE) Nru 1095/2010.
___________________
*ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: sitt 
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xhur wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-maniġer tal-fondi ta’ kapital ta’ riskju 
għandu jiżgura li, meta jakkwista l-assi, 
għajr l-investimenti li jikkwalifikaw, mhux 
aktar minn 30 fil-mija tal-
kontribuzzjonijiet kapitali aggregati u l-
kapital kommess mhux mitlub jintużaw 
għall-akkwist ta’ assi, għajr l-investimenti 
li jikkwalifikaw; parteċipazzjoni fuq 
medda ta’ żmien fil-qosor fi flus jew l-
ekwivalenti ta’ flus m’għandhomx jitqiesu 
biex jiġi kkalkulat dan il-limitu. 

1. Il-maniġer tal-fondi ta’ kapital ta’ riskju 
għandu jiżgura li, meta jakkwista l-assi, 
għajr l-investimenti li jikkwalifikaw, mhux 
aktar minn 30 fil-mija tal-
kontribuzzjonijiet kapitali aggregati u l-
kapital kommess mhux mitlub jintużaw 
għall-akkwist ta’ assi, għajr l-investimenti 
li jikkwalifikaw; parteċipazzjoni fi flus jew 
l-ekwivalenti ta’ flus m’għandhomx 
jitqiesu biex jiġi kkalkulat dan il-limitu. 

Or. en

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-paragrafu 1 ma japplikax għal 
investimenti li jsiru minn diriġenti 
eżekuttivi ta' maniġers ta' fondi ta' kapital 
ta' riskju meta dawn jinvestu f'fondi li 
jikkwalifikaw ta' kapital ta' riskju li huma 
jmexxu. 

Or. en
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Emenda 17
Proposta għal regolament
Artikolu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a
Is-salvagwardja tad-drittijiet tal-impjegati
Maniġers ta' fond ta' kapital ta' riskju 
għandhom jirrikonoxxu d-drittijiet u d-
dmirijiet tal-kuntratti tal-impjieg tal-
impjegati ta' impriża ta' sehem azzjonarju 
maġġoritarju, bi qbil mad-Direttiva tal-
Kunsill 2001/23/KE tat-12 ta' Marzu 2001 
dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-
Istati Membri relatati mas-salvagwardja 
tad-drittijiet tal-impjegati fil-każ ta' 
trasferiment ta' impriżi, negozji jew 
partijiet ta' imprizi jew negozji1.
_____________
ĠU L 82, 22.3.2001, p. 16.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament propost għandu jiżgura li d-drittijiet tal-impjegati minn impriżi kkontrollati 
direttament mill-maniġers ta' fondi Ewropej ta' kapital ta' riskju għandhom ikunu 
salvagwardati, bi qbil mad-Direttiva tal-Kunsill 2001/23/KE.

Emenda 18
Proposta għal regolament
Artikolu 9b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9b
Żvelar fil-każ ta’ akkwiżizzjoni ta’ 

kontroll
L-Artikolu 28 tad-Direttiva 2011/61/UE 
għandu japplika għal maniġers ta' fondi 
Ewropej ta' kapital ta' riskju.

Or. en
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Emenda 19
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafi 1a u 1b (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-proċeduri ta' valutazzjoni użati 
għandhom jiżguraw li l-assi jingħataw 
valur, u li l-valur tal-assi jkun ikkalkulat, 
għall-inqas kull sena.  Il-valutazzjonijiet 
għandhom jitwettqu kull darba li jkun 
hemm żieda jew tnaqqis sinifikanti tal-
kapital mill-fond li jikkwalifika ta' kapital 
ta' riskju.
Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati bi qbil mal-
Artikolu 23 dwar il-kjarifika tal-proċeduri 
ta' valutazzjoni li se jintużaw biex tiżgura 
li l-assi tal-fondi Ewropej ta' kapital ta' 
riskju jkunu valutati b'mod korrett.

Or. en

Emenda 20
Proposta għal regolament
Artikolu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a
Depożitarju

1. Għal kull kapital ta' riskju Ewropew li 
jmexxi, il-maniġer għandu jiżgura li jkun 
maħtur depożitarju uniku bi qbil mal-
Artikolu 21 tad-Direttiva 2011/61/UE. Id-
depożitarju għandu jkun soġġett għad-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 21 tad-
Direttiva 2011/61/UE.
2. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni 
konsistenti ta’ dan l-Artikolu, l-AETS 
għandha tiżviluppa abbozz ta’ standards 
tekniċi regolatorji biex tispeċifika l-



PE483.701v01-00 18/27 PR\893715MT.doc

MT

funzjoni tad-depożitarju tal-fond 
Ewropew ta' kapital ta' riskju.
L-AETS għandha tissottometti dak l-
abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji 
lill-Kummissjoni sa ...*.
Il-Kummissjoni qed tiġi ddelegata s-
setgħa sabiex tadotta l-istandards tekniċi 
regolatorji msemmija fl-ewwel 
subparagrafu skont il-proċedura stabilita 
fl-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) 
Nru 1095/2010.
_________________
*ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: sitt 
xhur wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħatra ta' depożitarju, li jkun responsabbli biex jiżgura ż-żamma fis-sikur tal-assi, il-
monitoraġġ tal-likwidità u l-funzjonijiet tas-superviżjoni, hi elementi fundamentali tal-iskema 
tal-protezzjoni tal-investitur.  Id-Direttiva UCITS titlob il-ħatra ta' depożitarju għal impriżi 
ta' investiment kollettiv. Dan il-prinċipju ġie wkoll integrat fid-Direttiva AIFM.  Sabiex tiġi 
żgurata l-kontinwità tal-qafas Komunitarju, irid jinħatar ukoll depożitarju għall-EVCFs.

Emenda 21
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) l-ammont ta' fondi proprji
disponibbli għall-maniġer ta' fond ta' 
kapital ta' riskju, kif ukoll bħala 
dikjarazzjoni dettaljata dwar ir-raġuni li 
għaliha l-maniġer ta' fond ta' kapital ta' 
riskju jqis li dawn il-fondi proprji huma 
biżżejjed biex iżommu r-riżorsi umani u 
tekniċi meħtieġa għat-tmexxija xierqa tal-
fondi li jikkwalifikaw ta' kapital ta' riskju;

Or. en
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Emenda 22
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) deskrizzjoni tal-istrateġija u l-objettivi 
tal-investiment tal-fond li jikkwalifikaw ta' 
kapital ta’ riskju, inkluża deskrizzjoni tat-
tipi tal-impriżi li jikkwalifikaw fil-portafoll 
u assi oħra li fihom jista’ jinvesti l-fond li 
jikkwalifika ta' kapital ta’ riskju, it-tekniki 
li jista’ juża, u kwalunkwe restrizzjoni tal-
investiment applikabbli;

(b) deskrizzjoni tal-istrateġija u l-objettivi 
tal-investiment tal-fond li jikkwalifikaw ta' 
kapital ta’ riskju, inkluża deskrizzjoni tat-
tipi tal-impriżi li jikkwalifikaw fil-portafoll 
u investimenti li ma jikkwalifikawx jista’ 
jagħmel il-fond li jikkwalifika ta' kapital 
ta’ riskju, it-tekniki li jista’ juża, u 
kwalunkwe restrizzjoni tal-investiment 
applikabbli;

Or. en

Emenda 23
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) deskrizzjoni ta’ kif hija kkalkulata r-
remunerazzjoni tal-maniġer tal-fond ta’ 
kapital ta’ riskju;

(e) deskrizzjoni ta’ kif hija kkalkulata r-
remunerazzjoni tal-membri tal-bord tat-
tmexxija tal-fond ta’ kapital ta’ riskju;

Or. en

Emenda 24
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt (b) japplika mutatis mutandis għal 
fondi li jikkwalifikaw ta' kapital ta' riskju 
li jinvestu f'fondi oħra li jikkwalifikaw ta' 
kapital ta' riskju.

Or. en
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Emenda 25
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Maniġers ta' fondi ta' kapital ta' 
riskju għandhom jipprovdu lill-AETS l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
bi qbil mal-format standardizzat. L-AETS 
għandha tiżviluppa abbozz ta’ standards 
tekniċi implimentattivi sabiex tispeċifika 
format standardizzat.
L-AETS għandha tippreżenta dak l-
abbozz ta’ standards tekniċi ta’ 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni sa…*.
Il-Kummissjoni qed tiġi kkonferita s-
setgħa sabiex tadotta l-istandards tekniċi 
implimentattivi msemmija fl-ewwel 
subparagrafu skont l-Artikolu 15 tar-
Regolament (UE) Nru 1095/2010.
___________
*ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: sitt 
xhur wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 26
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-AETS għandha tissottometti dan l-
abbozz ta’ standards tekniċi ta’ 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni sa 
[daħħal id-data].

4. L-AETS għandha tissottometti dan l-
abbozz ta’ standards tekniċi ta’ 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni sa …*.

___________
*ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: sitt 
xhur wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
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Regolament.

Or. en

Emenda 27
Proposta għal regolament
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-AETS għandha żżomm database ċentrali, 
pubblikament aċċessibbli fuq l-Internet, li 
telenka l-maniġers tal-fondi ta’ kapital ta’ 
riskju kollha rreġistrati fl-Unjoni skont dan 
ir-Regolament.

L-AETS għandha żżomm database ċentrali, 
pubblikament aċċessibbli fuq l-Internet, li 
telenka l-maniġers tal-fondi ta’ kapital ta’ 
riskju kollha rreġistrati fl-Unjoni skont dan 
ir-Regolament. Il-bażi tad-data ċentrali 
għandu jkun fiha l-informazzjoni kollha 
mitluba skont l-Artikolu 12(1).

Or. en

Emenda 28
Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti u l-AETS
għandhom jikkoperaw ma’ xulxin kull 
meta jkun meħtieġ għall-finijiet tat-twettiq 
tad-dmirijiet rispettivi tagħhom skont dan 
ir-Regolament.

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jikkooperaw mal-AETS għall-finijiet ta’
dan ir-Regolament bi qbil mar-
Regolament (UE) Nru 1095/2010.

Or. en

Emenda 29
Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Huma għandhom jiskambjaw l-
informazzjoni u d-dokumentazzjoni kollha 

2. L-awtoritajiet kompetenti għandhom,
mingħajr dewmien, jipprovdu lill-AETS 
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meħtieġa biex jidentifikaw u jirrimedjaw 
għal kull ksur ta’ dan ir-Regolament.

bl-informazzjoni neċessarja kollha biex 
tkun tista' twettaq dmirijietha 
b'konformità mar-Regolament (UE) 
Nru 1095/2010. B'mod partikolari, l-
AETS u l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jiskambjaw l-informazzjoni u 
d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa biex 
jidentifikaw u jirrimedjaw għal kull ksur 
ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 30
Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att iddelegat adottat skont il-paragrafu 3 
tal-Artikolu 2 jew il-paragrafu 5 tal-
Artikolu 8 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk 
ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill 
f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak 
l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-
perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
ikunu t-tnejn għarrfu lill-Kummissjoni li 
huma mhux se joġġezzjonaw. Dak il-
perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn
b’inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew 
tal-Kunsill.

5. Att iddelegat adottat skont il-paragrafu 3 
tal-Artikolu 2 jew il-paragrafu 5 tal-
Artikolu 8 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk 
ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill 
f’perjodu ta’ tliet xhur min-notifika ta’ dak 
l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-
perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
ikunu t-tnejn għarrfu lill-Kummissjoni li 
huma mhux se joġġezzjonaw. Dak il-
perjodu għandu jiġi estiż bi tliet xhur
b’inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew 
tal-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ECON ġeneralment juża skadenza ta' tliet xhur + tliet xhur għall-oġġezzjonijiet għal atti 
delegati.

Emenda 31
Proposta għal regolament
Artikolu 23a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 23a
Il-persunal u r-riżorsi tal-AETS

Sa...*, l-AETS għandha tivvaluta l-
ħtiġijiet ta' persunal u riżorsi li jirriżultaw 
mill-mument meta tassumi s-setgħat u d-
dmirijiet tagħha b'konformità ma' dan ir-
Regolament u għandha tippreżenta 
rapport lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.
___________
*ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: 12-il 
xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 32
Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-impatt ta' dan ir-Regolament fuq is-
suq ta' kapital ta' riskju, u fuq il-kontribut 
tal-leadership industrijali tal-Unjoni u 
għall-isfidi tas-soċjetajiet stabbiliti fl-
Anness I, Parti II u III rispettivament tar-
Regolament (UE) Nru .../... tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta' ... li jistabbilixxi 
Horizon 2020 - Il-Programm Qafas għar-
Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020);

Or. en

Emenda 33
Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) l-effikaċja, il-proporzjonalità u l-
applikazzjoni tal-miżuri u s-sanzjonijiet 
amministrattivi provduti mill-Istati 
Membri bi qbil ma' dan ir-Regolament;

Or. en

Emenda 34
Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt bc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bc) id-distribuzzjoni ġeografika u 
settorjali tal-investimenti mwettqa mill-
fondi Ewropej ta' kapital ta' riskju.

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-Kuntest attwali

L-innovazzjoni tan-negozju mhux biss toħloq il-valur u l-impjiegi, imma hi vitali wkoll biex 
tiżgura t-trasformazzjoni soċjali u ekoloġika tas-soċjetà. Madankollu, l-UE għandha defiċit 
persistenti f'dan il-qasam. Dan ġej prinċipalment mill-fatt li l-UE attwalment għandha biss ftit 
impriżi żgħar u ta' daqs medju li huma innovattivi (ISMEs). 

Jibqa' madankollu diffiċli għall-ISMEs Ewropej li jiksbu l-fondi li jeħtieġu biex jibdew u 
jkabbru n-negozji tagħhom. B'mod partikolari, il-banek ħafna drabi jsibuha bi tqila li 
jiffinanzjaw SME innovattivi fl-ewwel stadju tagħhom minħabba li jkollhom diversi 
żvantaġġi, bħal profil ta' riskju għoli, huma fuq skala żgħira, għandhom mudelli ta' negozju li 
għadhom ma ġewx ippruvati u introjtu baxx.   

Teżisti għalhekk il-ħtieġa li jkun hemm sorsi alternattivi ta' finanzjament għall-ISMEs. F'dan 
ir-rigward, fondi ta' kapital ta' riskju jista' jkollhom rwol kritiku biex jingħalaq dan id-distakk 
għall-fondi ta' investiment fl-innovazzjoni. Tabilħaqq huma jipprovdu fondi ta' ekwità u 
kważi ekwità għal ażjendi li għadhom fil-bidu u għal negozji żgħar li jista' jkollhom potenzjal 
ta' tkabbir fuq perjodu twil ta' żmien, tipikament biex dawn jiffinanzjaw l-iżvilupp bikri 
tagħhom tas-suq.  Għall-kuntrarju ta' fondi ta' ekwità privati (li prinċipalment jiffokaw fuq l-
akkwisti) fondi ta' kapital ta' riskju jinvestu, flimkien mal-imprendituri, f'kumpaniji fuq 
perjodu twil ta' żmien.  

L-evidenza empirika tenfasizza madankollu li s-suq ta' kapital ta' riskju tal-UE jibqa' 
ġeneralment sottożviluppat meta mqabbel ma' dak tal-Istati Uniti. Il-fondi ta' kapital ta' risku 
fuq il-kontinent Ewropew huma sostanzjalment iżgħar minn fondi tal-Istati Uniti u jagħmlu 
anqas investimenti f'numru iżgħar ta' impriżi b'inqas flus għal kull ażjenda.  Barra minn hekk, 
filwaqt li l-kontroparti tagħhom fl-Istati Uniti huma aktar lesti li jagħmlu investimenti fl-
istadju bikri, l-attività Ewropea ta' kapital ta' riskju għandha t-tendenza li tiffoka fuq stadji 
aktar imwaħħra, li - filwaqt li hi għażla aktar sikura - tipprovdi inqas possibilità li jkun hemm 
rendiment akbar.

Il-frammentazzjoni fis-suq ta' kapital ta' riskju tal-UE hi ċertament waħda mill-kawżi ewlenin 
tar-rendiment fqir fil-qasam tar-riskju fl-Ewropa. L-Industrija tabilħaqq ma laħqetx massa 
kritika minħabba li hi ristretta li topera f'numru ta' pajjiżi tal-Istati Membri b'sistemi differenti 
legali u regolatorji, li jagħmlu l-investiment transkonfinali aktar diffiċli. 

Ir-Rapporteur jemmen għalhekk li t-twaqqif ta' suq Ewropew integrat u fluwidu ta' kapital ta' 
riskju jista' jtejjeb sew il-prestazzjoni tar-riskju fl-Ewropa u, għalhekk, jinkoraġġixxi l-
iżvilupp ta' kumpaniji żgħar Ewropej li jkunu ferm innovattivi.   

Il-kontenut tal-proposta

Ir-Rapporteur jilqa' l-proposta għal Regolament dwar il-fondi Ewropej ta' kapital ta' riskju, 
għaliex din tistabbilixxi "ktieb uniku tar-regoli" għall-kummerċjalizzazzjoni tal-fondi ta' 
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kapital ta' riskju. 

B'dan il-mod, il-qafas il-ġdid se jippermetti lill-fondi Ewropej ta' kapital ta' riskju li jiġbru 
kapital u jinvestu liberament fl-UE, permezz tat-twaqqif ta' ambjent ta' kummerċjalizzazzjoni 
ta' fiduċja, sikur u legalment stabbli. 

B'mod aktar preċiż, il-proposta: 

– Tintroduċi definizzjoni ċara ta' "Fond Ewropew ta' Kapital ta' Riskju", li jinkludi r-
rekwiżiti essenzjali li ġejjin: (i) jiddedika għall-inqas 70 fil-mija tal-kontribuzzjonijiet ta' 
kapital aggregat tiegħu fl-SMEs; (ii) għandu assi taħt kontroll b'mod totali li ma jeċċedux 
limitu minimu ta' EUR 500 miljun; (iii) jipprovdi finanzjament ta' ekwità jew kważi ekwità lil 
dawn l-SMEs (i.e. 'kapital ġdid'); u (iv) ma jużax dejn (i.e. il-fond ma jinvestix aktar kapital 
minn dak investit mill-investituri u għalhekk ma jidħolx f'dejn). Self fuq perjodu qasir ta' 
żmien jista' jkun permess biss biex jippermetti l-fond li jkopri ħtiġijiet ta' likwidità 
straordinarji;  

– Tistabbilixxi regoli uniformi fir-rigward tal-kategoriji tal-investituri li jitqiesu bħala 
eliġibbli li jinvestu f’"Fondi Ewropej ta' Kapital ta’ Riskju". Il-fondi li jikkwalifikaw jistgħu 
jiġu nnegozjati biss ma' investituri rikonoxxuti bħala investituri professjonali skont id-
Direttiva 2004/39/KE u xi investituri oħra tradizzjonali ta' kapital ta' riskju (bħal individwi 
sinjuri jew investituri privati (business angels)); 

– Tipprovdi lill-maniġers kollha ta' fondi li jikkwalifikaw għal kapital ta' riskju 
b'rekwiżiti uniformi għar-reġistrazzjoni kif ukoll bħala passaport ta' kummerċjalizzazzjoni fl-
UE kollha, li tippermetti aċċess għal investituri eliġibbli fl-UE u tgħin biex jinħolqu 
kundizzjonijiet ugwali għall-parteċipanti kollha fis-suq ta' kapital ta' riskju;   

– Tintroduċi trasparenza minima, rekwiżiti organizzattivi u regoli ta' kondotta tal-operat 
tan-negozju li jrid jimxi magħhom il-maniġer. 

Il-pożizzjoni tar-Rapporteur

Filwaqt li jappoġġa l-elementi ewlenin tal-proposta dwar il-kapital ta' riskju, ir-Rapporteur 
jintroduċi diversi emendi għar-Regolament propost.

L-ewwel ġabra ta' emendi titratta d-definizzjoni ta' 'fond li jikkwalifika ta' kapital ta' riskju' 
(Artikolu 3, punt (a)). Ir-Rapporteur iqis tabilħaqq li fondi Ewropej ta' kapital ta' riskju 
għandhom ikunu magħluqa sabiex jiżguraw li l-ishma tagħhom ma jistgħux jinfdew fi flus 
kontanti jew f'titoli sakemm issir il-likwidazzjoni tagħhom. Din id-dispożizzjoni għandha 
tiżgura li l-fondi Ewropej ta' kapital ta' riskju jkunu protetti kontra fidwiet f'daqqa u malajr 
mid-detenturi tal-fond. Barra minn hekk, ir-Rapporteur jemmen li l-fondi Ewropej ta' kapital 
ta' riskju għandhom ukoll ikunu fl-Unjoni, sabiex jiġi evitat b'mod effettiv it-twaqqif ta' fondi 
ta' kapital ta' riskju mmexxija minn maniġer tal-UE f'rifuġji mit-taxxa biex tiġi evitata t-taxxa 
jew għal skopijiet ta' arbitraġġ regolatorju. 

Ir-Rapporteur għandu l-ħsieb li jsaħħaħ l-ambjent tas-suq tal-ġbir ta' fondi Ewropej ta' kapital 



PR\893715MT.doc 27/27 PE483.701v01-00

MT

ta' riskju, billi jinkludi f' 'investimenti li jikkwalifikaw' mhux biss strumenti ta’ ekwità jew 
kważi ekwità, imma wkoll ishma u unitajiet f'fondi Ewropej ta' kapital ta' riskju oħra 
(Artikolu 3, punt (b)). B'dan il-mod ir-Rapporteur għandu l-ħsieb ukoll li jirrikonoxxi l-
importanza dejjem akbar ta' investimenti korporattivi ta' riskju f'fondi Ewropej ta' kapital ta' 
riskju oħra.

Ir-Rapporteur qed jintroduċi wkoll diversi emendi għad-definizzjoni ta' 'impriża li 
tikkwalifika fil-portafoll' skont ir-Regolament dwar il-Fond Ewropew ta' Kapital ta' Riskju 
(Artikolu 3, punt (d)).  L-ewwel emenda għall-proposta tikkonsisti fit-tneħħija mill-'impriża li 
tikkwalifika fil-portafoll' kull prodott finanzjarju u fornituri tas-servizz, bl-eċċezzjoni ta' fondi 
Ewropej ta' kapital ta' riskju u fornituri ta' teknoloġija finanzjarja. Ir-Rapporteur jipproponi 
wkoll li tiġi pprojbita l-lokalizzazzjoni ta' 'impriża li tikkwalifika fil-portafoll' f'rifuġji mit-
taxxa jew f'ġuriżdizzjonijiet ta' segretezza, sabiex jitnaqqsu l-opportunitajiet ta' evażjoni tat-
taxxa. It-tielet emenda għall-proposta għandha l-għan li jiġi żgurat li impriżi li jikkwalifikaw 
fil-portafoll  ma jkollhomx aktar minn ħames snin, sabiex jonqos ir-riskju ta' kwalunkwe 
miżapproprjazzjoni tal-passaport ta' kapital ta' riskju, bħall-iffinanzjar ta' impriżi aktar maturi 
u ta' tkabbir għoli. 

Bi qbil mad-Direttiva tal-Kunsill 2001/23/KE, ir-Rapporteur ifakkar li r-Regolament propost 
għandu jiżgura s-salvagwardja tad-drittijiet tal-impjegati minn impriżi kkontrollati direttament 
mill-maniġers ta' fondi ta' kapital ta' riskju. 

Fl-aħħar nett ir-Rapporteur jemmen ukoll li, għal kull Fond Ewropew ta' Kapital ta' Riskju li 
jmexxi, il-maniġer għandu jiżgura li jkun maħtur depożitarju uniku - responsabbli għaż-
żamma fis-sikur tal-assi u s-superviżjoni tal-funzjonijiet. Din id-dispożizzjoni se tiżgura l-
kontinwità tal-qafas Komunitarju eżistenti, meta wieħed iqis li kemm id-direttiva tal-UCITS u 
kemm dik tal-AIFM jeħtieġu ħatra obbligatorja ta' depożitarju għal impriżi ta' investiment 
kollettiv u għal fondi ta' investiment alternattiv.


