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Immaniġġjar ta' l-Assi II  

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2007 dwar l-Immaniġġjar ta' l-

Assi II (2007/2200(INI)) 

 

Il-Parlament Ewropew, 

- wara li kkunsidra l-White Paper tal-Kummissjoni dwar it-titjib tal-qafas tas-suq wieħed 

għall-fondi ta' investiment (COM(2006)0686), 

- wara li kkunsidra d-Direttivi 2001/107/KE1 u 2001/108/KE2, li jemendaw id-Direttiva 

85/611/KEE3 dwar intrapriżi għal investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS), 

rispettivament, bil-għan li jiġu regolati kumpaniji għall-immaniġġjar u prospetti 

ssimplifikati, u fir-rigward ta' l-investimenti tal-UCITS (UCITS III), 

- wara li kkunsidra d-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' 

April 2004 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji4 (MiFID), 

- wara li kkunsidra d-Direttiva 2005/1 /KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' 

Marzu 2005 li tistabbilixxi struttura organizzattiva ġdida għall-kumitati dwar is-servizzi 

finanzjarji, 

- 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 

okkupazzjonali5 (Direttiva dwar il-Fondi għall-Pensjoni), 

- wara li kkunsidra d-Direttiva 2002/92/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' 

Diċembru 2002 dwar il-medjazzjoni fl-assigurazzjoni6 (Direttiva dwar il-Medjazzjoni fl-

Assigurazzjoni) u d-Direttiva 2002/83/KE tal-Parlament u tal-Kunsill tal-5 ta' Novembru 

2002 dwar l-assigurazzjoni fuq il-ħajja7, 

- wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Jannar 2004 dwar il-futur ta' hedge funds 

u d-derivattivi tagħhom8, 

- wara li kkunsidra r-rapport tal-Grupp ta' Esperti dwar l-Immaniġġjar ta' l-Assi tas-7 ta' 

Mejju 2004 u r-rapporti tal-Grupp ta' Esperti ta' Lulju 2006, u r-riżoluzzjoni tal-Parlament 
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tas-27 ta' April 2006 dwar l-immaniġġjar ta' l-assi1 , 

- wara li kkunsidra l-Parir tal-Kumitat tar-Regolaturi Ewropej tat-Titoli (CESR) lill-

Kummissjoni dwar il-Kjarifika tad-Definizzjonijiet rigward Assi Eliġibbli għal 

Investimenti tal-UCITS tas-26 ta' Jannar 2006 (CESR/06-005), 

- wara li kkunsidra r-Rapport tal- Fond Monetarju Internazzjonali dwar l-Istabilità 

Finanzjarja Globali: Żviluppi u Kwistjonijiet tas-Suq, ta' April 2007, , 

- wara li kkunsidra r-rapport annwali 2006 tal-Bank Ċentrali Ewropew, Kapitolu IV: 

Stabilità u Integrazzjoni Finanzjarja, 

- wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/73/KE ta' l-10 ta' Awwissu 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 

li tideffinixxi t-termini għall-iskop ta' dik id-Direttiva2 (Direttiva Implimentattiva ta' l-

MiFID), 

- wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjonijiet Livell 3 tas-CESR dwar Inċentivi taħt il-

MiFID tad-29 ta' Mejju 2007 (CESR/07-228b), 

- 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 t-titoli jiġu offruti lill-

pubbliku jew meta jiġu ammessi għall-kummerċ3 (Direttiva ta' Prospett), 

- wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill dwar il-bidu u t-twettieq ta' l-attività ta' Assigurazzjoni u Rijassigurazzjoni 

(COM(2007)0361)(Direttiva Solvenza II tal-futur immedjat), 

- wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill ECOFIN tat-8 ta' Mejju 2007, 

- wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni dwar  it-tisħiħ tal-qafas ta' l-UE dwar 

fondi ta' investiment (COM(2005)0314), 

- wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 90/434/KEE tat-23 ta' Lulju 1990 dwar is-

sistema komuni tat-tassazzjoni li tapplika għall-mergers, id-diviżjonijiet, it-trasferimenti 

ta' l-attivi u l-iskambji ta' l-ishma li jirrigwardaw il-kumpanniji ta' Stati Membri 

differenti4 u d--Direttiva 2005/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 26 ta' 

Ottubru 2005 dwar mergers transkonfinali ta' kumpanniji ta' responsabbiltà limitata5, 

- wara li kkunsidra l-aġġornament tar-Rapport tal-Forum ta' Stabilità Finanzjarja dwar 

Istituzzjonijiet Mgħejuna Ħafna tad-19 ta' Mejju 2007, 

- wara li kkunsidra r-rapport tal-Grupp ta' Tmexxija OECDdwar governanza korporattiva, 

intitolat "L-irwol ta' ġabriet privati ta' kapital f'governanza korporattiva: dwar l-irwol ta' 
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kumpaniji privati ta' ekwità u fondi ta' lqugħ "attivisti" ta' Mejju 2007, 

- wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

- wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji 

(A6-0460/2007), 

A. billi din ir-riżoluzzjoni m' għandhiex il-ħsiebli tindirizza l-ħames miżuri leġiżlattivi tal-

pakkett ta' reviżjoni previsti fil-UCITS III , jiġifieri l-iffaċilitar tal-proċedura ta' notifika, 

it-twaqqif ta' passaport tal-kumpanija ta’ l-immaniġġjar, ir-reviżjoni tal-prospett 

simplifikat u l-ħolqien ta' qafas għall-amalgamazzjonijiet tal-fondi u qafas għall-'pooling', 

u l-anqas ma huwa bi ħsiebu jiddiskuti l-modifiki ta' koperazzjoni superviżorja prevista 

f'dawk il-ħames oqsma, 

B. billi l-Parlament bi ħsiebu jwettaq l-irwol sħiħ tiegħu fit-tfassil ta' suq Ewropew aktar 

integrat għal fondi ta' investiment li jmur lil hinn mir-reviżjoni limitata li ġejja tal-UCITS 

III, 

C. billi l-fondi miftuħa ta’ proprjetà immobbli (OREF) u l-fondi tal-hedge funds (FoHF) u 

kif ukoll fondi oħra għal investituri mhux professjonali mhux armonizzati, attwalment 

għadhom barra mill-qafas tal-UCITS, u minħabba dan ma jibbenefikawx minn passaport 

Ewropew, fatt li jillimita kemm id-diversità ta' prodotti ta' investiment disponibbli għall-

investituri mhux professjonali u kif ukoll l-istrateġija ta' investiment tal-UCITS, 

D. billi s-sistemi u l-prattiki nazzjonali ta' tqegħid privat (PPR) differenti huma ta' xkiel għat-

tqegħid transkonfinali ta' prodotti ta' investiment għal investituri sofistikati, 

E. billi r-rekwiżiti diverġenti ta' żvelar għall-UCITS u għal prodotti konkorrenti ta' 

investiment oħra, ir-regoli ta' tassazzjoni nazzjonali differenti dwar mergers ta’ fondi 

transkonfinali, ix-xkiel għall-ipproċessar tal-fondi u r-responsabilitajiet diverġenti tad-

depożitarji jikkostitwixxu ostaklu għal bażi komuni, għall-kompetittività mtejba u għall-

konsolidazzjoni tas-suq tal-fondi Ewropew, 

F. billi kien hemm ħafna kunċetti żbaljati dwar modi differenti ta' investiment alternattiv u 

billi strumenti bħall-hedge funds u ekwitajiet privati huma differenti, minn xulxin, f'dak li 

għandu x'jaqsam mal-ġbir ta' fondi, ma' l-objettivi tal-politika ta' investiment u mal-

kontroll tat-tmexxija tagħhom, 

Fondi għal investituri mhux professjonali mhux armonizzati 

1. Jilqa' t-twaqqif ta' grupp ta' esperti dwar l-OREF, iżda jiddispjaċih mill-fatt li l-

Kummissjoni ma tatx prijorità ugwali lill-kwistjoni ta' l-FoHF; jistenna bil-ħerqa li 

jirċievi kemm ir-rapport tal-grupp ta' esperti dwar l-OREF u kif ukoll ir-riżultati ta' l-

istudju tal-Kummissjoni dwar fondi għal investituri mhux professjonali mhux armonizzati 

bil-għan li jkun jista' jitwaqqaf suq waħdieni intern għal dawn il-prodotti; 

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex teżamina estensjoni futura ta' l-Artikolu 19(1) tal UCITS 

III biex tkopri l-ORED u l-FoHF  b' kont meħud tal-fatt li l-indiċijiet tal-hedge funds 

(HFI) diġà huma ikkunsidrati bħala assi  eliġibili; jenfasizza l-bżonn ta' evalwazzjoni 

sħiħa ta' l-impatt tar-riskji u tal-benefiċċji ta' bidla bħal din, biex b'hekk tkun qed tingħata 

attenzjoni partikulari lill-ħarsien tal-marka UCITS; jenfasizza li din l-evalwazzjoni 



m'għandhiex tinterrompi r-reviżjoni tal-UCITS III; 

3. Jikkunsidra li, wara li jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport tal-grupp ta' esperti msemmi 

hawn fuq u l-istudju tal-Kummissjoni, għandha tingħata kunsiderazzjoni għat-twaqqif ta' 

qafas ta' suq waħdieni għall-OREF, għall-FoFH u għal fondi oħra għal investituri mhux 

professjonali mhux armonizzati bħala prodotti regolati fuq livell ta' UE bbażat fuq 

evalwazzjoni ta' l-impatt u li jikkunsidra b'mod sħiħ il-kwistjonijiet ta' diversifikazzjoni, 

likwidità u valutazzjoni; jenfasizza li dan m'għandux jinterrompi r-reviżjoni li hemm 

għaddejja attwalment tal-UCITS III; 

Sistema ta’ Pjazzamenti Privati 

4. Jitlob li jkun hemm qafas armonizzat għall-pjazzament privat fil-livell ta' l-UE sabiex 

titjieb l-integrazzjoni tas-suq interni, ibbażat fuq evalwazzjoni bir-reqqa ta' l-impatt; 

jenfasizza li din is-sistema għandha tipprovdi ċ-ċertezza legali neċessarja għal dawk 

kollha involuti iżda m'għandhiex tirregola ż-żejjed u b'hekk titfa' piż żejjed fuq attivitajiet 

ta' pjazzament privat bejn parteċipanti sofistikati u infurmati tajjeb permezz ta' rekwiżiti 

dettaljati jew preskrittiv wisq; itenni li ż-żieda ta' aktar rekwiżiti għas-sistema minn dawk 

meħtieġa fuq livell nazzjonali m'għandhiex tkun possibbli; 

5. Jemmen li għandha tapplika PPR għall-fondi ta' investiment miftuħa kollha, inklużi fondi 

regolati mill-UE, fondi regolati fuq livell  nazzjonali u kif ukoll fondi regolati f'pajjiżi 

terzi; madankollu, huwa konvint li l-progress fil-kwistjoni ta' aċċess għas-suq reċiproku 

fejn xieraq huwa essenzjali; għalhekk jistieden lill-Kummissjoni biex tinnegozja ftehim 

bħal dan ma' pajjiżi terzi, b'mod partikulari ma' l-Istati Uniti, u jitlob lill-Kummissjoni 

biex tindirizza din il-kwistjoni fi ħdan il-Kunsill Ekonomiku Transatlantiku; 

6. Huwa konvint li definizzjoni ta' min huwa eliġibbli biex jinvesti hija kruċjali; 

jissuġġerixxi li kategoriji ta' investituri  eżistenti fl-MiFID u fid-Direttiva ta' Prospett 

għandhom jiġu meqjusa; jappoġġja definizzjoni wiesgħa ta' investitur sofistikat; 

madankollu, jenfasizza li, minkejja l-leġiżlazzjoni eżistenti, hemm bosta kwistjonijiet li 

għad iridu jiġu indirizzati, bħall-kriterji ta' dħul annwali u kif ukoll il-ħtieġa li jiġu 

stabbiliti restrizzjonijiet ta' trasferiment li jipprojbixxu lill-investitur sofistikat, eleġibbli 

għal investiment taħt PPR bħal din, milli jbiegħ il-prodott lil investituri mhux 

professjonali direttament jew indirettament pereżempju billi jpoġġih f'pakkett ma' prodotti 

oħra mibjugħa lil investituri mhux professjonali; 

7. Jissuġġerixxi li, bħala l-ewwel pass, għandha tiddaħħal deroga mill-proċess ta' 

notifikazzjoni għall-UCITS fir-reviżjoni UCITS III, u li din id-deroga tkun limitata għal 

numru żgħir ta' investituri sofistikati ħafna bħall-klijent professjonali skond l-MiFID; 

8. Jemmen li, bħala t-tieni pass, il-PPR għandha tiġi estiża għal prodotti oħra, għal tip ta' 

investitur sofistikat definit b'mod aktar wiesa' u għandu jkun fiha deroga ġenerali mid-

dispożizzjonijiet lokali ta' kummerċjalizzazzjoni; jitlob lill-Kummissjoni biex 

tiddetermina sas-sajf ta' l-2008, jekk hemmx bżonn ta' miżuri leġiżlattivi jew le, jew jekk 

il-gwida CESR hijiex biżżejjed; 

9. Huwa konvint li qafas Ewropew tal-PPR għandu japplika biss għal pjazzament privat 

transkonfinali u m'għandux jipprevali fuq ir-regoli nazzjonali eżistenti, iżda madankollu, 

m'għandux jieħu post ir-regoli nazzjonali li japplikaw għall-pjazzament privat domestiku; 

huwa favorevoli, bħala l-ewwel pass, għal sistema bbażata fuq gwida tas-CESR, iżda 



jenfasizza li, sabiex tinkiseb aktar ċertezza legali, għandha tiġi eżaminata l-ħtieġa ta' 

miżuri leġiżlattivi Ewropej; 

10. Jistieden lill-Kummissjoni biex teżamina u tnaqqas ix-xkiel fiskali għall-pjazzament 

transkonfinali ta' dawk il-prodotti; 

Distribuzzjoni, trasparenza u kultura finanzjarja 

11. Jemmen li l-użu ta' ħlasijiet ta' kummissjoni huwa mezz aċċettabbli ta' rimunerazzjoni; fl-

istess ħin, jinnota li l-informazzjoni dwar l-investitur, inkluż l-iżvelar ta' drittijiet u tal-

firxa hija kruċjali biex tingħata s-setgħa lill-investituri sabiex ikunu jistgħu jieħdu 

deċiżjonijiet aktar infurmati u sabiex tiżdied il-kompetizzjoni; jilqa' b'sodisfażżjon id-

dispożizzjonijiet ta' l-MiFID dwar l-iżvelartad-drittijet, iżda jfakkar li l-MiFID ma 

tapplikax għall-prodotti ta’ investiment konkorrenti kollha; 

Prodotti konkorrenti 

12. Jemmen li r-rekwiżiti ta' l-iżvelar ta' l-ispiża u tad-drittijiet fil-mument tal-bejgħ u kif 

ukoll ir-rekwiżiti dwar ir-riskju u r-rendiment fuq bażi kontinwa m'għandhomx japplikaw 

biss għall-UCITS iżda għandhom japplikaw bl-istess mod għall-prodotti konkorrenti 

kollha (jiġifieri ċertifikati, biljetti, assikurazzjoni tal-ħajja 'unit-linked'); madankollu, 

jirrikonoxxi li m'huwiex possibbli li jiġi pprovdut tqabbil komplut bejn tipi differenti ta' 

prodotti ta' investiment; 

13. F'dan il-kuntest, jitlob li ssir reviżjoni tal-qafas leġiżlattiv dwar il-kummerċjalizzazzjoni, 

il-pariri u l-bejgħ tal-prodotti ta' investiment mhux professjonali kollha sa mhux aktar tard 

mill-aħħar ta' l-2008, b'mod partikulari r-reviżjoni imminenti tadd-Direttiva Solvenza II, 

id-Direttiva dwar il-Medjazzjoni fl-Assigurazzjoni u tal- UCITS III sabiex tinkiseb bażi 

ugwali u approċċ koerenti għall-ħarsien ta' l-investitur; jistieden lill-Kummissjoni biex 

titlob pariri tekniku lill-Kumitati ta' Livell 3 f'dan il-qasam filwaqt li tieħu kont tad-

diversità tal-prodotti u s-sistemi ta' distribuzzjoni; 

14. Jitlob lill-Kummissjoni biex teżamina jekk kodiċi ta' mġiba ispirata mill-industrija jistax 

ikun ta' għajnuna biex tiżdied it-trasparenza tad-drittijiet filwaqt li jittieħed kont ta'l-

impatti pożittivi u negattivi marbuta mal-kodiċi ta' mġiba fis-settur post trading ; 

15. Jilqa' b'sodisfazzjon ir-rakkomandazzjoni tas-CESR li ħlas jew benefiċċju mhux 

monetarju pprovdut lil entità legali jew imwettaq minnha fi ħdan l-istess grupp li joffri 

biss il-prodotti tiegħu stess (fondi interni) għandu jiġi trattat bl-istess mod kif jiħi trattat 

dak ipprovdut jew imwettaq minn entità legali oħra fil-kuntest ta' ditti bi struttura miftuħa 

(fondi ta' partijiet terzi); 

16. Jinnota li taħt l-Artikolu 26 tad-Direttiva Implimentattiva ta' l-MiFID, id-dispożizzjonijiet 

dwar l-inċentivi japplikaw għal pagamenti jew benefiċċji mhux monetarji li jsiru bejn 

żewġ entitajiet legali separati filwaqt li prodotti li jiġu prodotti u mqassma mill-istess 

entità legali ma jaqgħux fl-ambitu ta' l-Artikolu 26; jistieden lill-Kummissjoni biex 

teżamina l-impatt preattiku ta' l-Artikolu 26 fuq it-tqassim ta' prodotti konkorrenti u 

għalhekk fuq struttura miftuħa; 

17. Jirrikonoxxi li s-segwiment tal-kummissjonijiet, b'mod partikulari tal-ħlas ta' 

retroċessjoni, huwa proċess li jieħu ħafna ħin u li jiswa ħafna flus li mistenni li 



jintensifika b'aktar struttura miftuħa; għalhekk jistieden lill-industrija biex teżamina jekk 

hemmx bżonn ta' standards komuni madwar l-Unjoni Ewropea għaż-żamma adegwata tal-

pożizzjoni bħal standards biex jiġu identifikati d-distributuri jew biex tiġi pprovduta data, 

bħal format ta' fajls tad-data, protokolli għat-trasmissjoni tad-data, u l-frekwenza tar-

rapportaġġ; 

18. Jistieden lill-CESR biex jirrapporta dwar l-impatt ta' l-Artikolu 26 tad-Direttiva 

Implimentattiva ta' l-MiFID dwar l-arranġamenti attwali ta' softing  u ta' bundling fl-2008 

u biex jeżamina, filwaqt li jitqiesu l-inizjattivi awtoregolatorji ta' l-industrija, kemm dawk 

eżistenti u kif ukoll dawk possibbli fil-futur, jekk approċċ ta' superviżjoni komuni 

madwar l-UE jkunx jibbenefika lill-investituri; 

19. Għandu l-istess preokkupazzjoni li esprimit il-Kummissjoni fil-Green Paper tagħha dwar 

it-titjib tal-qafas ta' l-UE għall-fondi ta' imvestiment rigward it-tfaċċar ta' fondi garantiti, 

li huma definiti b'mod li jista' jfixkel bħala tali, jekk ma jkunux appoġġjati minn rekwiżiti 

ta' adegwatezza tal-kapital; għalhekk jistieden lill-Kummissjoni biex tipproponi kif 

jistgħu jinkisbu dispożizzjonijiet adegwati, eż. ir-rekwiżiti ta' kapital għal dwk il-fondi 

fuq il-livell ta' l-UE, sabiex jinkiseb ħarsien effettiv tal-konsumatur; f'dan il-kuntest 

josserva li r-rekwiżiti ta' superviżjoni għandhom ikunu koerenti u stretti bl-istess mod 

kemm kwalitattivament, f'termini ta' standards ta' l-immaniġġjar tar-riskju, u 

kwantitattivament, fir-rigward tar-rekwiżiti ta' kapital li jirriżultaw; 

Interazzjoni UCITS-MiFID 

20. Jilqa' b'sodisfazzjon l-intenzjoni tal-Kummissjoni biex issolvi konflitti possibbli tad-

dispożizzjonijiet tal-UCITS III u ta' l-MiFID dwar distribuzzjoni, inċentivi u regoli dwar 

l-mġieba tan-negozju fil-vade mecum tagħha; madankollu, jiddispjaċih li l-Kummissjoni 

ma ppublikatx din il-gwida qabel l-implimenatazzjoni ta' l-MiFID mill-Istati Membri; 

jistieden lill-Kummissjoni biex  tieħu kont tal-liġijiet u r-regolamenti implimentattivi u 

tiċċara l-istatus legali tal-vade-mecum u r-relazzjoni tiegħu kemm mal-miżuri ta' livell 3 

tas-CESR u kif ukoll mal-Mistoqsijiet u t-Tweġibiet tal-Kummissjoni dwar l-MiFID; 

Kultura Finanzjarja 

21. Jinnota li obbligi ta' żvelar ekwivalenti dwar l-ispejjeż, ir-riskju u r-rendiment ta' prodotti 

konkorrenti fil-mument tal-bejgħ jgħinu lill-investitur biex jieħu deċiżjoni infurmata biss 

jekk l-investitur ikollu għarfien sod u fehim bażiku tat-tħaddim tal-prodotti ta' investiment 

differenti; għalhekk, jenfasizza l-bżonn ta' kultura finanzjarja; 

It-tassazzjoni ta’ mergers ta’ fondi transkonfinali  

22. Jinnota b'dispjaċir li, f ' ħafna ġurisdizzjonijiet, il-mergers transkonfinali għandhom 

suġġett għal tassazzjoni filwaqt li mergers domestiċi mhumiex taxxabbli; jemmen li 

ladarba l-investituri ma jistgħux jinflwenzaw avvenimenti bħal dawn u għandhom jiġu 

trattati b'mod ugwali, il-mergers transkonfinali u domestiċi għandhom ikunu newtrali 

f'sens ta' taxxa; 

23. Jistieden lill-Kummissjoni biex fl-2008 tipproponi direttiva dwar it-tassazzjoni ta;mergers 

ta' fondi li ssegwi l-prinċipju ta' newtralità fiskali stabbilit fid-Direttivi 90/434/KEE  u 

2005/56/KE ; jenfasizza li l-objettiv ewleni m'huwiex l-armonizzazzjoni tat-taxxa iżda li 

jiġi stabbilit li mergers domestiċi u transkonfinali ikunu newtrali f'sens ta' taxxa jekk l-



investituri iżomm l-investimenti tagħhom fil-fond qabel u wara l-merger, jew jekk 

jiġbdux l l-investimenti tagħhomibħala konsegwenza tal-mergerippjanat, qabel ma dan il-

merger iseħħ; 

24. Jemmen li għal raġunijiet prattiċi, in-newtralità fiskali għandha l-ewwel tiġi applikata biss 

għall-mergers tal-UCITS u  mbagħad għall-fondi l-oħra kollha; 

25. Jenfasizza l-importanza primarja tal-koordinazzjoni superviżorja tal-prodotti UCITS u 

dawk li m'humiex , u jitlob li jkun hemm sforzi kontinwi għall-iskambju ta' l-

informazzjoni u koperazzjoi prattika fost l-awtoritajiet finanzjarji; 

Politika ta' Investiment u Mmaniġġjar tar-Riskju 

26. Jiddispjaċih li t-tfassil attwali ta' politiki ta' investiment wassal biex assi bħall-FoHF u l-

OREF baqgħu barra mill-ambitu ta'assi eliġibli taħt il-UCITS II, filwaqt li assi pjuttost 

volatili u inqas trasparenti bħal HFI qed jiġu meqjusa bħala eliġibbli mis-CESR; 

27. Jemmen li d-definizzjoni ta' l-assi eliġibbli u t-twaqqif ta' limiti ta' investiment ma 

jiggarantux il-kwalità ta' l-immaniġġjar ta' l-investiment u jistgħu jagħtu sens falż ta' 

sigurtà lill-investituri mhux professjonali; għalhekk jissuġġerixxi li fuq perjodu ta' żmien 

medju, għandha tiġi kkunsidrata ċaqliqa minn approċċ ibbażat fuq il-preskrizzjoni għal 

approċċ msejjes fuq il-prinċipju abbazi tal-immaniġġjar tar-riskju ta' l-assi bħala forma 

aktar sofistikata ta' diversifikazzjoni tar-riskju; jenfasizza li r-reviżjoni attwali tal-UCITS 

III m'għandiex tiddewwem bil-ftuħ f'dan l-istadju; ta' diskussjoni fundamentali dwar bidla 

bħal din jenfasizza l-bżonn li jiġi analizzat bir-reqqa l-impatt ta' bidla bħal din fuq ir-

rendiment tal-UCITS u fuq il-marka UCITS; 

28. Jemmen li l-introduzzjoni ta' dispożizzjonijiet ibbażati fuq il-prinċipju dwar sistemi għall-

immaniġġjar tar-riskju fuq il-Livell 1 se tgħin biex jiġu żgurati l-istabilità finanzjarja u  il-

konverġenza fil-prattiki superviżorji; għalhekk jistenna li l-Kummissjoni, ladarba tkun 

tlestit il-ħidma leġiżlattiva fuq ir-reviżjoni tal-UCITS III, tfassal lista ta' kriterji bbażati 

fuq il-prinċipju għall-użu tas-sistemi għall-immaniġġjar tar-riskju, b'kont meħud tal-fatt li 

sistemi bħal dawn għandhom jikkorrispondu għall-profil tar-riskju speċifiku ta' kull fond; 

jistieden lill-Kummissjoni biex teżamina jekk il-kumpaniji ta' l-immaniġġjar għandhomx 

ikunu obbligati jispjegaw il-konvenjenza ta' sistema partikolari u jekk hemmx bżonn ta' 

rekwiżit ġenerali għal awtorizzazzjoni minn qabel tas-sistemi għall-immaniġġjar tar-

riskju permezz ta' superviżur jew ta' rwol aktar ċar tad-depożitorju fis-superviżjoni ta' l-

attività ta' investiment; jistieden lis-CESR biex ilesti l-ħidma tiegħu fuq l-armonizzazzjoni 

tas-sistemi għall-immaniġġjar tar-riskju u biex jibda jeżamina l-immaniġġjar tal-likwidità; 

29. Jikkunsidra li huwa neċessarju, sabiex tissaħħaħ il-fiduċja ta' l-investitur, li l-kumpaniji ta' 

l-immaniġġjar kollha mwaqqfa bħala kumpaniji b'ishma konġunti ('joint stock 

companies') u l-kumpaniji ta' distribuzzjoni kollha kwotati fuq il-Borża jkunu suġġetti 

għar-regolamenti nazzjonali dwar governanza korporattiva applikabbli fil-pajjiż ta' 

reġistrazzjoni tagħhom u għad-dispożizzjonijiet tal-liġi Komunitarja dwar governanza 

korporattiva; 

Proċessar ta' fondi 

30. Jilqa' b'sodisfazzjon inizjattivi bħal dawk tal-Grupp ta' Standardizzazzjoni ta' l-

Ipproċessar tal-Fondi ta'l-Assoċjazzjoni tal-Ġestjoni tal- Fondi u Assi Ewropej, il-Eurofi 



u inizjattivi oħrajn fuq livell nazzjonali sabiex tiżdied l-effiċjenza ta' l-ipproċessar tal-

fondi; jinnota, madankollu, li l-progress li seħħ s'issa mhuwiex sodisfaċenti; jemmen li l-

Kummissjoni għandha tieħu azzjoni jekk l-industrija ma tipprogressax b'mod sostanzjali 

f'użu akbar fl-ipproċessar elettroniku u standardizzat ta' fondi sa l-aħħar ta' l-2009; 

31. Jiġbed l-attenzjoni għad-diffikultajiet ta' distributuri żgħar u ta' daqs medju b'attività 

transkonfinali limitata meta jaqilbu għal soluzzjonijiet awtomatizzati u standardizzati; 

32. Jinnota l-idea li skadenzi standardizzati għat-twettiq ta' l-iskambju miftiehem () jistgħu 

jipprovdu inċentiva għal aktar awtomazzjoni, jissimplifikaw u jiċċaraw l-ipproċessar ta' l-

ordnijiet u jnaqqsu r-rati ta' l-iżbalji; 

33. Jinnota l-idea tat-twaqqif ta' proċess standardizzat biex jiġi faċilitat l-aċċess għal data 

affidabbli u standardizzata dwar fondi transkonfinali, pereżempju, jekk ikun xieraq, 

appoġġjata b'database ta' referenza dwar fondi Ewropej kemm dwar data statika bħal 

prospectus u kif ukoll dwar data ta' pproċessar; jinnota l-bżonn ta' superviżjoni ġenerali 

biex jiġi garantit li d-data tkun aġġornata u affidabbli; 

Depożitarju 

34. Jiddispjaċih li mhux l-Istati Membri kollha jippermettu lill-fergħat ta' l-istituzzjonijiet ta' 

kreditu ta' l-UE jaġixxu bħala depożitarji anki jekk dawn huma regolati fuq il-livell ta' l-

UE skond il-leġiżlazzjoni ta' l-UE dwar is-servizzi finanzjarji; għalhekk, jistieden lill-

Kummissjoni biex tieħu l-passi leġiżlattivi neċessarji fir-reviżjoni UCITS III sabiex 

istituzzjonijiet ta' kreditu bħal dawn ikunu jistgħu jaġixxu bħala depożitarju u biex jiġu 

ċċarati modijiet għal koperazzjoni superviżorja effettiva; 

35. Jemmen li l-armonizzazzjoni ta' definizzjoni ta' funzjonijiet depożitarji tista' 

tikkontribwixxi għal għarfien u koperazzjoni aħjar bejn ir-regolaturi u tiżgura livell 

konsistenti ta' ħarsien ta' l-investitur madwar l-Ewropa; madankollu, jirrikonoxxi d-

diffikultà li jingħelbu d-differenzi nazzjonali, b'mod partikulari fir-rigward tal-liġi tal-

proprjetà, it-termini ta' responsabilità u r-regoli dwar il-ħarsien ta' l-insolvenza; jitlob 

analiżi ulterjuri tax-xkiel legali li jkollu jitneħħa sabiex tinkiseb armonizzazzjoni tal-

funzjonjiet depożitorji, filwaqt li jittieħed kont tair-riċerka eżistenti dwar l-irwoli u r-

responsabilitajiet differenti tad-depożitorji madwar l-Istati Membri ta' l-UE; 

36. Jenfasizza li passaport depożitarju għandu jiddaħħal biss wara li tinkiseb armonizzazzjoni 

sħiħa ta' l-irwol u r-responsabilitajiet tad-depożitarju; jenfasizza li, qabel ma tittieħed 

deċiżjoni, l-interazzjoni bejn passaport depożitarju, il-passaport ta' kumpanija ta’ l-

immaniġġjar, il-fond u r-regolatur għandhom jiġu eżaminati bir-reqqa; 

37. Jitlob li l-Kummissjoni għandha teżamina l-impatt li l-użu wiesa' ta' prodotti kumplessi 

ħafna (jiġifieri derivattivi, inklu indiċijiet u derivattivi ta' kreditu, inklużi indiċijiet ta' 

hedge funds) għandu fuq l-effettività tal-funzjoni ta' superviżjoni tad-depożitarju; 

Il-Proċess Lamfalussy 

38. Jenfasizza l-importanza li tiġi żgurata l-għażla ta' strumenti implimentattivi fuq il-bażi tal-

kontenut u l-objettivi tal-leġiżlazzjoni bażika ta' Livell 1; jistieden lill-Kummissjoni biex 

tipproponi bażi legali ta' Livell 1 għall-użu kemm ta' direttivi implimentattivi u kif ukoll 

ta' regolazzjonijiet implimentattivi fuq Livell 2; jirrimarka li l-proċedura ġdida regolatorja 



bi skrutinju trid tiġi applikata għall-miżuri kollha fuq Livell 2; 

Hedge funds 

39. Jinnota l-evidenza li turi li investimenti alternattivi bħal attivitajiet ta' hedge funds, 

filwaqt li għad m'hemmx għarfien adegwat fir-rigward ta' l-impatt potenzjali sistemiku 

tagħhom, ta' sikwiet jirriżultaw f'likwidità tas-suq ogħla, f'tixrid tar-riskju, b'mod 

partikulari għal portafolli tradizzjonali, u f'kompetizzjoni akbar fost il-'market makers' u l-

intermedjarji tas-suq u kif ukoll f'riċerka benefika tal-proprjetà li tikkontribwixxi għal 

aktar informazzjoni u aktar prezzijiet effiċjenti; 

40. Jikkunsidra lit-trasparenza u liżvelar huma ta' importanza enormi għall-investituri u s- u 

jistenna li l-proposti imminenti ta' l-Organiżazzjoni Internazzjonali tal-Kummissjonijiet 

dwar it-Titoli (IOSCO) joħolqu aktar ċarezza f'dan ir-rigward, iħeġġeġ lill-industrija biex 

taqbel dwar kodiċi ta' mġieba dwar valutazzjoni tal-portafoll, sistemi ta' mmaniġġjar tar-

riskju, it-trasparenza ta' l-istrutturi tad-drittijiet u supervizjoni mtejba fl-istrateġiji ta' l-

investiment; jitlob lill-Kummissjoni biex ikollha rwol aktar attiv f'din id-diskussjoni (per 

eżempju fi ħdan il-G8); 

41. Huwa konvint li l-aċċess ta' investituri mhux professjonali għal-hedge funds m'għandux 

jiġi pprojbit per se; madankollu, jinnota li minħabba r-regolamentazzjoni ta' sikwiet ħafifa 

tal-hedge funds u ta' l-attivitajiet tagħhom, l-aċċess ta' investituri mhux professjonali 

għandu jkun suġġett għal kundizzjonijiet stretti; jenfasizza li kriterji ċari ta' eleġibilità ta' 

l-investituri u kif ukoll ir-regolazzjoni ta' l-exposure tal-kontropartijiet huma kruċjali; fl-

istess ħin, jenfasizza li l-entitajiet regolati mill-MiFID huma suġġetti għal testijiet ta' 

adegwatezza għal distribuzzjoni bħala dispożizzjonijiet kontra bejgħ ħażin; 

42. Jikkunsidrali li hemm bżonn li l-kwistjonijiet ta' stabilità finanzjarja jiġu indirizzati fuq 

livell globali permezz ta' koperazzjoni mtejba ta' awtoritajiet superviżorji u banek ċentrali 

f'korpi internazzjonali bħall-IOSCO u kif ukoll permezz ta' djalogu regolari bejn il-

gvernijiet u l-leġiżlaturi; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, lill-Bank Ċentrali Ewropew u lis-

CESR biex jieħdu rwol attiv biex dan id-djalogu jiġi stimulat u biex jipproponu miżuri 

adegwati fejn meħtieġ;  

43. Jemmen li l-hedge funds jistgħu jgħinu biex isaħħu l-prattiki ta' governanza korporattiva 

billi jżidu n-numru ta' investituri li jagħmlu użu attiv u infurmat tad-drittijiet ta' l-

azzjonisti tagħhom; madankollu, huwa mħasseb li xi hedge funds jistgħu jżidu l-qawwa 

tal-voti tagħhom bl-irħis permezz ta' varjetà ta' mekkaniżmi differenti bħas-self ta’ l-

ishma; jirrikonoxxi li s-self ta’ l-ishma ma jintużax biss mill-hedge funds; jissuġġerixxi li 

l-Kummissjoni għandha teżamina l-fattibilità u l-prattikabilità ta' dispożizzjoni li tistipula 

li meta l-ishma jinżammu akkont ta' l-investituri, il-ftehim ta' self ta' ishma għandu 

jinkludi d-dritt li min isellef ikun jista' jiġbeg immedjatament l-ishma tiegħu u li  jekk ma 

jkun hemm l-ebda talba għalġbid, min jissellef għandu jitħalla biss li jeżerċita d-drittijiet 

għall-vot skond l-istruzzjonijiet ta' min jsellef; 

Ekwità Privata 

44. Jikkunsidra l-ekwità privata bħala sors importanti għall-start-up, u għal kapital tat-tkabbir 

u tar-ristrutturazzjoni, mhux biss għall-kumpaniji kbar elekati fil-Borża, iżda wkoll għall-

impriżi żgħar u ta' daqs medju; madankollu, huwa konxju wkoll mill-każijiet fejn livell 

iżjed ta' dejn ħoloq riskji konsiderevoli għall-kumpaniji u għall-impjegati tagħhom meta 



l-management tagħhom ma baqax f'pożizzjoni li jissodisfa l-obbligi ta' ħlas lura; 

45. Jenfasizza l-importanza tat-trasparenza lejn l-investituri u kif ukoll lejn l-awtoritajiet ta' 

superviżjoni fir-rigward ta' drittijiet u ta' ġbir ta' fondi, speċjalment meta tirriżulta fl-

amplifikazzjoni tal-pożizzjoni finanzjarja tal-kumpanija li tkun saret privata, kif ukoll ta' 

l-objettivi maniġerjali tagħhom, b'mod partikulari meta jkunu qed jiġu ristrutturati 

kumpaniji kbar; 

46. Jemmen li r-regolamentazzjoni ta' l-exposure tal-kontropartijiet u kif ukoll kriterji ċari ta' 

l-eleġibilità ta' l-investituri biex tiġi limitata l-iexposure ta' l-investitur mhux professjonali 

għall-ekwità privata huma kruċjali; 

47. Jirrikonoxxi li l-effetti ta' l-impjiegi ta' sikwiet ikunu preokkupazzjoni pubblika; jinnota li 

d-data disponibbli hija kontradittorja fir-rigward ta' l-effett aggregat ta'l-ekwita' privata 

fuq il-livell ġenerali ta' l-impjieg; jistieden lill-Kummissjoni biex tipprovdi analiżi aħjar; 

48. Huwa konvint li hemm bżonn ta' analiżi aktar profonda għal għarfien aħjar ta' l-impatti ta' 

investimenti alternattivi bħall-hedge funds u ekwità privata, fuq l-istabilità finanzjarja, il-

governanza korporattiva, l-għażla u l-ħarsien tal-konsumatur u kif ukoll l-impjieg; 

jistenna b'ħerqa biex jevalwa dak l-impatt fir-rapporti parlamentari li ġejjin dwar il-hedge 

funds u l-ekwità privata, bbażati fuq ir-riżultat ta' l-istudji kkummissjonati f'Awwissu 

2007, u jissuġġerixxi li dawn ir-rapporti għandhom jinkludu, fost affarijiet oħra, 

eżaminazzjoni ta':  

-  jekk kodiċi ta' mġieba ispirat mill-industrija huwiex biżżejjed biex titjieb l-istabilità 

finanzjarja u l-ħarsien ta' l-investitur jew jekk hemmx bżonn ta' iktar azzjoni mil-

leġiżlatur u mill-awtoritajiet ta' superviżjoni f'termini ta' obbligi ta' żvelar permezz 

ta' standards ta' rapportaġġ minimi u regolamentazzjoni ta' l-atturi rilevanti;  

-  jekk hemmx interess jew bżonn ta' tikketta Ewropea għal strumenti ta' investiment 

alternattivi u jekk dan ikun il-każ, x'għandhom ikunu l-kriterji biex ikun hemm 

distinzjoni bejn il-klassijiet ta’ l-assi differenti li jkunu koperti minn dan il-qafas ta' 

l-UE; u 

-  taħt liema kundizzjonijiet jista' jiġi permess l-aċċess ta' investituri mhux 

professjonali għal dawn il-klassijiet ta' assi; 

 

0      0 

0 

49. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-

Kummissjoni. 

 

 


