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22.4.2015 A8-0041/2 

Изменение  2 

Ева Жоли 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0041/2015 

Нина Гил 

Фондове на паричния пазар 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. ФПП или управител на ФПП 

може да бъде установен в трета 

държава или юрисдикция, при условие 

че тази трета държава или 

юрисдикция не е държава или 

юрисдикция: 

 – в която липсва ефективен обмен на 

информация с чуждестранни данъчни 

органи, 

 – в която липсва прозрачност в 

законодателните, съдебните или 

административните разпоредби, 

 – в която няма изискване за 

съществено присъствие на местно 

равнище,  

 – която играе ролята на офшорен 

финансов център, 

 – която не прилага данъчни мерки, 

предполагащи липса на данъци или 

номинални данъци, или която 

предоставя привилегии дори без 

реална икономическа дейност и 

значително икономическо присъствие 

в третата държава, предоставяща 

подобни данъчни привилегии, 

 – която има подходящи споразумения 

за сътрудничество с компетентните 

органи на държавата членка по 
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произход на управителя на ФПП, 

което предполага, че може да бъде 

гарантиран ефикасен обмен на 

информация, позволяващ на 

компетентните органи да 

изпълняват задълженията си в 

съответствие с настоящия 

регламент, 

 – която не е посочена от 

Специалната група за финансови 

действия като юрисдикция, която не 

оказва съдействие; 

 – която е подписала споразумение с 

държавата членка по произход на 

управителя на ФПП и с всяка друга 

държава членка, в която се планира 

да се предлагат дяловете или акциите 

на ФПП, така че да е гарантирано, че 

третата държава изпълнява напълно 

стандартите, установени в член 26 

от Модела на данъчна конвенция на 

ОИСР относно доходите и капитала, 

и която осигурява ефективен обмен 

на информация по данъчни въпроси, 

включително многостранни данъчни 

споразумения. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/3 

Изменение  3 

Ева Жоли 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0041/2015 

Нина Гил 

Фондове на паричния пазар 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 5 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Постоянната нетна стойност на 

активите на дял или на акция на 

ФПП с ПСНА може да бъде 

закръглена до най-близкия процентен 

пункт или негов еквивалент, когато 

нетната стойност на активите се 

публикува във валутна единица. 

5. В срок до …* Комисията 

предприема преглед на въздействието 

и прилагането на настоящия 

регламент, включително честотата 

на използваните защитни механизми, 

както се посочва в член 27, параграф 

4, буква д), и го представя на 

Европейския парламент и на Съвета. 

 Разрешенията, предоставени на ФПП 

със слабо променлива НСА, ФПП с 

ПНСА, предлагани на 

непрофесионални инвеститори, и 

ФПП с ПНСА, инвестиращи в 

държавни дългови инструменти, в 

рамките на обхвата на настоящия 

регламент, се прекратяват на …**. 

 Комисията проучва дали с настоящия 

регламент са предприети или не 

правилни мерки по отношение на 

системния риск, свързан с ФПП, 

както и на всеки друг риск за 

финансовата стабилност на цялата 

финансова система на Съюза или на 

част от нея. Въз основа на 

констатациите на доклада, посочен в 

първата алинея, Комисията проучва 

възможността за преразглеждане на 

втората алинея. 

* ОВ, моля, въведете датата: четири 
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години след датата на влизане в сила 

на настоящия регламент. 

** ОВ моля, въведете дата: пет 

години след датата на влизане в сила 

на настоящия регламент. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/4 

Изменение  4 

Ева Жоли 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0041/2015 

Нина Гил 

Фондове на паричния пазар 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Предложение за регламент 

Член 38 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 38a 

 Задължения, свързани с политиката 

на възнагражденията на ФПП 

 1. Политиката на възнагражденията 

на ФПП е прозрачна. Съответно 

ФПП установяват и прилагат 

политики и практики за определяне 

на възнагражденията, които 

отговарят на и насърчават 

разумното и ефективно управление на 

риска, и не поощряват поемане на 

риск, който не е съобразен с 

рисковите профили, правилата или 

учредителните документи на 

управляваните от тях ФПП. 

 2. Политиките и практиките за 

определяне на възнагражденията 

обхващат постоянните и 

променливите елементи на 

заплатите и пенсионните права по 

преценка на работодателя. 

 3. Променливите елементи на 

заплатите не надхвърлят 100% от 

фиксираните елементи на общото 

възнаграждение за всяко лице. 

Държавите членки могат да 

определят по-нисък максимален 

процент. 
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 4. Политиките и практиките за 

определяне на възнагражденията се 

прилагат за категориите персонал – 

включително служителите или 

другите членове на персонала като, но 

не само, срочно нает персонал или 

договорно нает персонал, на равнище 

фонд или под-фонд, които са: 

 а) лица, управляващи фондове; 

 б) лица, различни от лица, 

управляващи фондове, вземащи 

инвестиционни решения, които 

оказват въздействие върху рисковата 

позиция на фонда; 

 в) лица, различни от лица, 

управляващи фондове, които могат да 

оказват влияние върху персонала, 

включително съветници по 

инвестиционните политики и 

анализатори; 

 г) висшето ръководство, 

служителите, поемащи рискове, 

персонал с контролни функции; както 

и 

 д) всички други служители или други 

членове на персонала като, но не само, 

срочно нает персонал или договорно 

нает персонал, чието общо 

възнаграждение го поставя в същата 

категория възнаграждения като на 

висшето ръководство и на 

служителите, вземащи решения, и 

чиито професионални дейности имат 

съществено въздействие върху 

рисковия профил на управляващите 

дружества или на управляваните от 

тях ФПП. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/5 

Изменение  5 

Фабио Де Мази, Палома Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0041/2015 

Нина Гил 

Фондове на паричния пазар 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Предложение за регламент 

Съображение 2 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a) ФПП могат да се разглеждат 

като част от паралелната банкова 

система, тъй като извършват 

трансформиране на матуритет и 

ликвидност. Въпреки това, за разлика 

от банковите депозити, ФПП нямат 

достъп до официална подкрепа и 

предпазни механизми и понеже имат 

малък капацитет за покриване на 

загуби, не разполагат и с изричната 

подкрепа на дружества спонсори. 

Освен това инвеститорите могат да 

възприемат ФПП, и по-специално 

фондовете с постоянна нетна 

стойност на активите (ПНСА), 

които се стремят да поддържат 

постоянна номинална стойност, 

като безопасна алтернатива на 

банковите депозити. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/6 

Изменение  6 

Фабио Де Мази, Палома Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

Ева Жоли 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0041/2015 

Нина Гил 

Фондове на паричния пазар 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – алинея 2 а (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ФПП или управител на ФПП може да 

бъде установен в трета държава, при 

условие че тази трета държава не е 

държава: 

 – в която няма данъци или има само 

номинални данъци, 

 – в която липсва ефективен обмен на 

информация с чуждестранни данъчни 

органи, 

 – в която липсва прозрачност в 

законодателните, съдебните или 

административните разпоредби, 

 – в която няма изискване за 

съществено присъствие на местно 

равнище, 

 – която действа като офшорен 

финансов център. 

Or. en 



 

AM\1058937BG.doc  PE555.107v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

22.4.2015 A8-0041/7 

Изменение  7 

Фабио Де Мази, Палома Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

Ева Жоли 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0041/2015 

Нина Гил 

Фондове на паричния пазар 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. ФПП — фонд за алтернативни 

инвестиции, или лице, управляващо 

фонд за алтернативни инвестиции — 

лице, управляващо ФПП, може да 

бъде установен(о) в трета държава, 

при условие че тази трета държава 

не е държава: 

 – в която няма данъци или има само 

номинални данъци, 

 – в която липсва ефективен обмен на 

информация с чуждестранни данъчни 

органи, 

 – в която липсва прозрачност в 

законодателните, съдебните или 

административните разпоредби, 

 – в която няма изискване за 

съществено присъствие на местно 

равнище, 

 – която действа като офшорен 

финансов център. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/8 

Изменение  8 

Фабио Де Мази, Палома Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0041/2015 

Нина Гил 

Фондове на паричния пазар 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 5 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Постоянната нетна стойност на 

активите на дял или на акция на 

ФПП с ПСНА може да бъде 

закръглена до най-близкия процентен 

пункт или негов еквивалент, когато 

нетната стойност на активите се 

публикува във валутна единица. 

5. В срок до …* Комисията 

предприема преглед на въздействието 

и прилагането на настоящия 

регламент, включително честотата 

на използваните защитни механизми, 

както се посочва в член 27, параграф 

4, буква д), и го представя на 

Европейския парламент и на Съвета. 

 Разрешенията, предоставени на ФПП 

със слабо променлива НСА, ФПП с 

ПНСА, предлагани на 

непрофесионални инвеститори, и 

ФПП с ПНСА, инвестиращи в 

държавни дългови инструменти, в 

рамките на обхвата на настоящия 

регламент, се прекратяват на …**. 

 Комисията проучва дали ФПП със 

слабо променлива НСА, ФПП с ПНСА, 

инвестиращи в държавни дългови 

инструменти, и ФПП с ПНСА, 

предлагани на непрофесионални 

инвеститори, са предприели или не 

правилни мерки по отношение на 

системния риск, както и всеки друг 

риск за финансовата стабилност на 

цялата финансова система на Съюза 

или на част от нея. В съответствие с 

констатациите на този преглед и 

въздействието върху финансовата 
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стабилност, Комисията представя 

законодателни предложения съгласно 

първата алинея. 

* ОВ, моля, въведете датата: четири 

години след датата на влизане в сила 

на настоящия регламент. 

** ОВ моля, въведете дата: пет 

години след датата на влизане в сила 

на настоящия регламент. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/9 

Изменение  9 

Фабио Де Мази, Палома Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0041/2015 

Нина Гил 

Фондове на паричния пазар 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Предложение за регламент 

Член 30 – параграф 1 – алинея 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всеки ФПП с ПНСА създава и 

поддържа буфер на НСА, 

възлизащ по всяко време на най-

малко 3 % от общата стойност на 

активите на ФПП с ПНСА. 

Общата стойност на активите на 

ФПП с ПНСА се изчислява като 

сумата от стойностите на всеки 

актив на ФПП, определена в 

съответствие с член 26, параграф 

3 или 4. 

1. Всеки ФПП с ПНСА създава и 

поддържа буфер на НСА, 

възлизащ по всяко време на най-

малко 3% от общата стойност на 

активите на ФПП с ПНСА. 

Общата стойност на активите на 

ФПП с ПНСА се изчислява като 

сумата от стойностите на всеки 

актив на ФПП, определена в 

съответствие с член 26, 

параграф 3 или 4. В срок до …*  

всички ФПП с ПНСА, учредени, 

управлявани или предлагани на 

пазара на Съюза, се 

преобразуват във ФПП с 

ПрНСА. 

________ 

* ОВ, моля, въведете датата: 

пет години след датата на 

влизане в сила на настоящия 

регламент. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/10 

Изменение  10 

Фабио Де Мази, Палома Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0041/2015 

Нина Гил 

Фондове на паричния пазар 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Предложение за регламент 

Член 30 – параграф 1 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Чрез дерогация от параграф 1, 

ФПП с ПНСА може да продължи да 

осъществява дейност в Съюза, ако 

получи банков лиценз съгласно 

Регламент (ЕС) № 575/2013/ЕС и 

Директива (ЕС) № 2013/36/ЕС и ако 

спазва същите капиталови буфери и 

стандарти за ликвидност като 

кредитните институции. 

Or. en 

 

 


