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22.4.2015 A8-0041/2 

Pozměňovací návrh  2 
Eva Joly 
za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0041/2015 
Neena Gill 
Fondy peněžního trhu 

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

Návrh nařízení 
Čl. 3 – odst. 1 a (nový) 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Fond peněžního trhu nebo správce 
fondu peněžního trhu se může usadit ve 
třetí zemi nebo jurisdikci za předpokladu, 
že tato třetí země nebo jurisdikce není 
zemí či jurisdikcí: 

 – kde nefunguje účinná výměna 
informací se zahraničními daňovými 
orgány, 

 – která má nedostatečně transparentní 
právní, soudní či správní předpisy, 

 – která neuplatňuje požadavek výrazné 
místní přítomnosti,  

 – která funguje jako offshorové finanční 
centrum, 

 – která neuplatňuje politiku žádných či 
pouze nominálních daní, nebo takové 
daňové výhody nabízí dokonce subjektům 
bez skutečné hospodářské činnosti a 
významné ekonomické přítomnosti na 
jejím území, 

 – která má náležitá ujednání o spolupráci 
s příslušnými úřady domovského 
členského státu správce fondu peněžního 
trhu, což znamená, že lze zajistit účinnou 
výměnu informací, což příslušným 
orgánům umožňuje plnit jejich povinnosti 
v souladu s tímto nařízením, 
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 – která není uvedena na seznamu 
nespolupracujících zemí a území 
vypracovaném Finančním akčním 
výborem (FATF), 

 – která podepsala s domovským členským 
státem správce fondu peněžního trhu a s 
každým dalším členským státem, v němž 
mají být podílové jednotky nebo akcie 
fondu peněžního trhu nabízeny, dohodu, 
která zajistí, aby třetí země v plném 
rozsahu dodržovala zásady stanovené v 
článku 26 vzorové úmluvy OECD o 
daních z příjmu a majetku, jakož i 
účinnou výměnu informací v oblasti daní, 
včetně případných mnohostranných 
daňových dohod; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/3 

Pozměňovací návrh  3 
Eva Joly 
za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0041/2015 
Neena Gill 
Fondy peněžního trhu 

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

Návrh nařízení 
Čl. 27 – odst. 5 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Je-li čistá hodnota aktiv zveřejněna v 
měnové jednotce, může být konstantní 
čistá hodnota aktiv na podílovou jednotku 
nebo akcii fondu s konstantní čistou 
hodnotou aktiv zaokrouhlena na nejbližší 
procentní bod nebo jeho ekvivalent. 

5. Do...* provede Komise přezkum dopadu 
a provádění tohoto nařízení včetně 
četnosti využívání ochranných 
mechanismů podle čl. 27 odst. 4 písm. d) a 
předloží jej Evropskému parlamentu a 
Radě. 

 Povolení poskytnutá fondům NAV s 
nízkou volatilitou, retailovým fondům 
CNAV a fondům CNAV pro veřejný dluh 
v oblasti působnosti tohoto nařízení 
zanikají dne…**. 

 Komise přezkoumá, zda toto nařízení 
řádně řeší systémová rizika související s 
fondy peněžního trhu i případné hrozby 
pro finanční stabilitu celku nebo části 
finančního systému Unie. Na základě 
zjištění zprávy uvedené v prvním 
pododstavci přezkoumá Komise možnost 
revidovat první pododstavec. 

* Úř. věst.: vložte prosím datum: čtyři 
roky po vstupu tohoto nařízení v platnost 

** Úř. věst.: vložte prosím datum: pět let 
po vstupu tohoto nařízení v platnost. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/4 

Pozměňovací návrh  4 
Eva Joly 
za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0041/2015 
Neena Gill 
Fondy peněžního trhu 

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

Návrh nařízení 
Článek 38 a (nový) 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 38a 

 Povinnosti v oblasti politiky odměňování 
fondů peněžního trhu 

 1. Fondy peněžního trhu mají 
transparentní politiku odměňování. Proto 
fondy peněžního trhu vypracují 
a uplatňují zásady a postupy odměňování, 
které zajišťují a podporují řádné a účinné 
řízení rizik a nepovzbuzují k podstupování 
rizik, která nejsou slučitelná s rizikovým 
profilem, statutem nebo zakládacími 
dokumenty spravovaných fondů 
peněžního trhu. 

 2. Zásady a postupy odměňování se 
vztahují na pevnou a pohyblivou složku 
platů a zvláštní penzijní výhody. 

 3. Proměnlivá složka mezd nepřesahuje 
100 % pevné složky celkové odměny 
každého jednotlivce. Členské státy mohou 
stanovit maximální procentní podíl na 
nižší úrovni. 

 4. Zásady a postupy odměňování se 
vztahují na kategorie pracovníků, včetně 
zaměstnanců a jiných pracovníků, např. 
dočasných nebo smluvních pracovníků, 
na úrovni fondu nebo dílčího fondu, kteří 
jsou: 
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 a) správci fondu; 

 b) jinými osobami než správcem fondu, 
které činí investiční rozhodnutí, jež 
ovlivňují rizikovou pozici daného fondu; 

 c) jinými osobami než správcem fondu, 
které mohou uplatňovat vliv na 
pracovníky, včetně poradců a analytiků 
v oblasti investiční politiky; 

 d) členy vrcholného vedení, zaměstnanci 
odpovědnými za činnosti spojené s 
podstupováním rizik, zaměstnanci v 
kontrolních funkcích; a 

 e) jinými zaměstnanci nebo pracovníky, 
např. dočasnými nebo smluvními 
pracovníky, jimž je vyplácena celková 
odměna na úrovni příjmů vrcholového 
vedení a osob odpovědných za přijímání 
rozhodnutí a jejichž pracovní činnost má 
podstatný dopad na rizikový profil 
správcovských společností nebo 
spravovaných fondů peněžního trhu. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/5 

Pozměňovací návrh  5 
Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0041/2015 
Neena Gill 
Fondy peněžního trhu 

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

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 2 a (nový) 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2a) Fondy peněžního trhu mohou být 
považovány za součást systému stínového 
bankovnictví na základě toho, že provádějí 
transformaci likvidity a splatnosti. Na 
rozdíl od bankovních vkladů se však na 
fondy peněžního trhu nevztahuje oficiální 
podpora a jištění a vzhledem k tomu, že 
mají malou schopnost absorbovat ztráty, 
nemají ani výslovnou podporu ze strany 
sponzorských společností. Investoři 
mohou navíc vnímat fondy peněžního 
trhu, zejména fondy s konstantní čistou 
hodnotou aktiv, které se snaží zachovat 
nominální hodnotu beze změny, jako 
bezpečnou alternativu k bankovním 
vkladům. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/6 

Pozměňovací návrh  6 
Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 
za skupinu GUE/NGL 

Eva Joly 
za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0041/2015 
Neena Gill 
Fondy peněžního trhu 

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

Návrh nařízení 
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový) 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Fond peněžního trhu nebo správce fondu 
peněžního trhu se může usadit ve třetí 
zemi nebo jurisdikci za předpokladu, že 
tato třetí země není zemí: 

 – která nemá daně nebo která má pouze 
nominální daně, 

 – kde nefunguje účinná výměna 
informací se zahraničními daňovými 
orgány, 

 – která má nedostatečně transparentní 
právní, soudní či správní předpisy, 

 – která neuplatňuje požadavek výrazné 
místní přítomnosti, 

 – která se chová jako offshorové finanční 
centrum, 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/7 

Pozměňovací návrh  7 
Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 
za skupinu GUE/NGL 

Eva Joly 
za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0041/2015 
Neena Gill 
Fondy peněžního trhu 

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

Návrh nařízení 
Čl. 4 – odst. 1 a (nový) 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Alternativní investiční fond, který je 
fondem peněžního trhu, nebo alternativní 
investiční fond, který je správcem fondu 
peněžního trhu, může být usazen ve třetí 
zemi, pokud se nejedná o zemi: 

 – která nemá daně nebo která má pouze 
nominální daně, 

 – kde nefunguje účinná výměna 
informací se zahraničními daňovými 
orgány, 

 – která má nedostatečně transparentní 
právní, soudní či správní předpisy, 

 – která neuplatňuje požadavek výrazné 
místní přítomnosti, 

 – která se chová jako offshorové finanční 
centrum, 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/8 

Pozměňovací návrh  8 
Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0041/2015 
Neena Gill 
Fondy peněžního trhu 

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

Návrh nařízení 
Čl. 27 – odst. 5 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Je-li čistá hodnota aktiv zveřejněna v 
měnové jednotce, může být konstantní 
čistá hodnota aktiv na podílovou jednotku 
nebo akcii fondu s konstantní čistou 
hodnotou aktiv zaokrouhlena na nejbližší 
procentní bod nebo jeho ekvivalent. 

5. Do...* provede Komise přezkum dopadu 
a provádění tohoto nařízení včetně 
četnosti využívání ochranných 
mechanismů podle čl. 27 odst. 4 písm. d) a 
předloží jej Evropskému parlamentu a 
Radě. 

 Povolení poskytnutá fondům NAV s 
nízkou volatilitou, retailovým fondům 
CNAV a fondům CNAV pro veřejný dluh 
v oblasti působnosti tohoto nařízení 
zanikají dne…**. 

 Komise přezkoumá, zda fondy NAV s 
nízkou volatilitou, retailové fondy CNAV 
a fondy CNAV pro veřejný dluh řádně řeší 
systémová rizika nebo případné hrozby 
pro finanční stabilitu celku nebo části 
finančního systému Unie. Na základě 
zjištění tohoto přezkumu a dopadu na 
finanční stabilitu vydá Komise legislativní 
návrhy v souladu s prvním pododstavcem. 

* Úř. věst.: vložte prosím datum: čtyři 
roky po vstupu tohoto nařízení v platnost 

** Úř. věst.: vložte prosím datum: pět let 
po vstupu tohoto nařízení v platnost. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/9 

Pozměňovací návrh  9 
Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0041/2015 
Neena Gill 
Fondy peněžního trhu 

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

Návrh nařízení 
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 1 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Každý fond s konstantní čistou 

hodnotou aktiv vytvoří a udržuje 

rezervu k udržení čisté hodnoty 

aktiv, která v každém okamžiku 

činí nejméně 3 % celkové hodnoty 

aktiv fondu s konstantní čistou 

hodnotou aktiv. Celková hodnota 

aktiv fondu s konstantní čistou 

hodnotou aktiv se vypočítá jako 

součet hodnot všech aktiv fondu 

peněžního trhu, které byly 

stanoveny v souladu s čl. 26 odst. 3 

nebo 4. 

1. Každý fond s konstantní čistou 

hodnotou aktiv vytvoří a udržuje 

rezervu k udržení čisté hodnoty 

aktiv, která v každém okamžiku 

činí nejméně 3 % celkové hodnoty 

aktiv fondu s konstantní čistou 

hodnotou aktiv. Celková hodnota 

aktiv fondu s konstantní čistou 

hodnotou aktiv se vypočítá jako 

součet hodnot všech aktiv fondu 

peněžního trhu, které byly 

stanoveny v souladu s čl. 26 odst. 3 

nebo 4. Do ...* musí být všechny 
fondy peněžního trhu s konstantní 
čistou hodnotou aktiv usazené, 
spravované nebo uvedené na trh v 
Unii přeměněny na fondy 
peněžního trhu s variabilní čistou 
hodnotou aktiv. 

________ 

* Úř. věst.: vložte prosím datum: 
pět let po vstupu tohoto nařízení v 
platnost. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/10 

Pozměňovací návrh  10 
Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0041/2015 
Neena Gill 
Fondy peněžního trhu 

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

Návrh nařízení 
Čl. 30 – odst. 1 a (nový) 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Odchylně od odstavce 1 může být fond 
peněžního trhu s konstantní čistou 
hodnotou aktiv v Unii i nadále činný, 
pokud obdrží bankovní licenci v souladu s 
nařízením (EU) č. 575/2013/EU a 
směrnicí (EU) č. 2013/36/EU a pokud 
dodržuje tytéž kapitálové rezervy a normy 
v oblasti likvidity jako úvěrové instituce. 

Or. en 

 

 


