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Muudatusettepanek  2 

Eva Joly 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0041/2015 

Neena Gill 

Rahaturufondid 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Rahaturufondi või rahaturufondi 

valitseja võib asutada kolmandas riigis või 

jurisdiktsioonis tingimusel, et see kolmas 

riik või jurisdiktsioon ei ole riik või 

jurisdiktsioon, 

 – kus ei toimu tulemuslikku teabevahetust 

välismaiste maksuametitega; 

 – kus õigus- või haldusnormid ei ole 

piisavalt läbipaistvad; 

 – kus ei nõuta märkimisväärset 

kohalolekut;  

 – mis tegutseb eksterritoriaalse 

finantskeskusena; 

 – kus ei kohaldata maksumeetmeid, mis 

toob kaasa maksude puudumise või 

nominaalmaksumäärad või kus antakse 

soodustusi isegi ilma reaalse 

majandustegevuse või märkimisväärse 

kohalolekuta kolmandas riigis, kes 

sellised maksusoodustusi pakub; 

 – millel on asjakohane koostöökord 

rahaturufondi valitseja 

päritoluliikmesriigi pädevate asutustega, 

millega tagatakse tõhus teabevahetus, mis 

võimaldab pädevatel asutustel täita oma 

ülesanded vastavalt käesolevale 

määrusele;  

 – mis ei ole kantud rahapesuvastase 

töökonna poolt koostööd mittetegevate 
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riikide ja territooriumide nimekirja; 

 – mis on sõlminud rahaturufondi valitseja 

päritoluliikmesriigiga ja kõikide teiste 

liikmesriikidega, kus kavatsetakse 

rahaturufondi osakuid või aktsiaid 

turustada, kokkuleppe, millega tagatakse, 

et kolmas riik järgib täielikult OECD 

maksustamisalase näidiskonventsiooni 

artiklis 26 sätestatud standardeid, ja tagab 

maksustamisalase teabe tõhusa 

vahetamise, sh vajaduse korral 

mitmepoolsed maksustamisalased 

lepingud. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/3 

Muudatusettepanek  3 

Eva Joly 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0041/2015 

Neena Gill 

Rahaturufondid 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 27 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Püsiva puhasväärtusega rahaturufondi 

osaku või aktsia püsivat puhasväärtust 

võib ümardada lähima protsendipunktini 

või samaväärse ühikuni, kui vara 

puhasväärtus avaldatakse rahaühikus. 

5. Komisjon vaatab hiljemalt …* läbi 

käesoleva määruse mõju ja rakendamise, 

sh artikli 27 lõike 4 punktis d osutatud 

kaitsemehhanismide kasutamissageduse, 

ning esitab Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule aruande. 

 Käesoleva määruse reguleerimisalas 

vähevolatiilse puhasväärtusega fondidele, 

jaeinvestoritele mõeldud püsiva 

puhasväärtusega fondidele ja 

valitsemissektori võlakohustustesse 

investeerimiseks mõeldud püsiva 

puhasväärtusega rahaturufondidele antud 

tegevusload muutuvad kehtetuks …**. 

 Komisjon kontrollib, kas käesolevas 

määruses on rahaturufondidega seotud 

süsteemse riski ja mis tahes muude liidu 

finantssüsteemi või selle osa 

finantsstabiilsust ohustavate teguritega 

nõuetekohaselt tegeldud või mitte. 

Esimeses lõigus osutatud aruande leidude 

põhjal kaalub komisjon teise lõigu 

läbivaatamise võimalust. 

* Väljaannete talitus: palun lisada 

kuupäev: neli aastat pärast käesoleva 

määruse jõustumise kuupäeva. 

** Väljaannete talitus: palun lisada 

kuupäev: viis aastat pärast käesoleva 

määruse jõustumise kuupäeva. 
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Or. en 
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Rahaturufondid 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 38 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 38 a 

 Rahaturufondide tasustamispoliitikat 

puudutavad kohustused 

 1. Rahaturufondide tasustamispoliitika 

peab olema läbipaistev. Sellest tulenevalt 

koostavad rahaturufondid usaldusväärse 

ja tõhusa riskijuhtimisega kooskõlas 

olevad ja seda edendavad 

tasustamispoliitika ja -tavad ning 

kohaldavad neid ega erguta võtma riske, 

mis ei ole kooskõlas nende valitsetavate 

rahaturufondide riskiprofiilide, 

fonditingimuste või põhikirjaga. 

 2. Tasustamispoliitika ja -tavad hõlmavad 

palkade põhi- ja muutuvkomponente ja 

vabatahtlikke pensionihüvitisi. 

 3. Palkade muutuvkomponent ei ületa 100 

% iga isiku kogu töötasu fikseeritud 

komponendist. Liikmesriigid võivad 

kehtestada väiksema maksimummäära. 

 4. Tasustamispoliitika ja -tavad kehtivad 

nendele töötajate kategooriatele, 

sealhulgas fondi või allfondi tasandi 

töötajale, teiste seas ajutistele või 

lepingulistele töötajatele, kes on: 

 a) fondivalitsejad; 

 b) fondivalitsejate kõrval ka muud isikud, 

kes teevad fondi riskipositsiooni 
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mõjutavaid investeerimisotsuseid; 

 c) fondivalitsejate kõrval ka muud isikud, 

kellel on võimalik mõjutada töötajaid, 

sealhulgas investeerimispoliitika 

nõustajad ja analüütikud; 

 d) kõrgema juhtkonna liikmed, riskide 

võtjad, kontrollifunktsioonide täitjad ning 

 e) muud töötajad, teiste seas ajutised või 

lepingulised töötajad, kelle kogu töötasu 

on sama suur kui kõrgema juhtkonna 

liikmetel ja otsuste tegijatel ning kelle 

ametialane tegevus mõjutab oluliselt 

fondivalitseja või tema valitsetavate 

rahaturufondide riskiprofiili. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  5 
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Raport A8-0041/2015 
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Rahaturufondid 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) Rahaturufonde võib lugeda 

varipangandussüsteemi kuuluvaks, kuna 

nad tegelevad tähtaegade ja likviidsuse 

ümberkujundamisega. Samas puuduvad 

rahaturufondidel pangahoiustest erinevalt 

ametlikud tugi- ja kaitsemehhanismid 

ning kuivõrd neil on vähene suutlikkus 

kahjusid katta, ei ole neil ka kindlat 

sponsorettevõtjate tuge. Ka võivad 

investorid käsitada rahaturufonde, eriti 

püsiva puhasväärtusega fonde, mille 

eesmärk on säilitada muutumatu 

puhasväärtus, turvalise alternatiivina 

pangahoiustele. 

Or. en 
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Raport A8-0041/2015 

Neena Gill 

Rahaturufondid 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Rahaturufond või rahaturufondi valitseja 

võib olla asutatud kolmandas riigis, 

eeldusel et see kolmas riik ei ole riik, 

 – kus puuduvad maksud või kehtivad 

nominaalmaksumäärad; 

 – kus ei toimu tulemuslikku teabevahetust 

välismaiste maksuametitega; 

 – kus õigus- või haldusnormid ei ole 

piisavalt läbipaistvad; 

 – kus ei nõuta märkimisväärset 

kohalolekut; 

 – mis tegutseb eksterritoriaalse 

finantskeskusena. 

Or. en 
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Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

Eva Joly 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0041/2015 

Neena Gill 

Rahaturufondid 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Alternatiivsest investeerimisfondist 

rahaturufond või rahaturufondi 

alternatiivsest investeerimisfondist 

valitseja võib olla asutatud kolmandas 

riigis, eeldusel et see kolmas riik ei ole 

riik, 

 – kus puuduvad maksud või kehtivad 

nominaalmaksumäärad; 

 – kus ei toimu tulemuslikku teabevahetust 

välismaiste maksuametitega; 

 – kus õigus- või haldusnormid ei ole 

piisavalt läbipaistvad; 

 – kus ei nõuta märkimisväärset 

kohalolekut; 

 – mis tegutseb eksterritoriaalse 

finantskeskusena. 

Or. en 
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Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0041/2015 

Neena Gill 

Rahaturufondid 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 27 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Püsiva puhasväärtusega rahaturufondi 

osaku või aktsia püsivat puhasväärtust 

võib ümardada lähima protsendipunktini 

või samaväärse ühikuni, kui vara 

puhasväärtus avaldatakse rahaühikus. 

5. Komisjon vaatab hiljemalt …* läbi 

käesoleva määruse mõju ja rakendamise, 

sh artikli 27 lõike 4 punktis d osutatud 

kaitsemehhanismide kasutamissageduse, 

ning esitab Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule aruande. 

 Käesoleva määruse reguleerimisalas 

vähevolatiilse puhasväärtusega fondidele, 

jaeinvestoritele mõeldud püsiva 

puhasväärtusega fondidele ja 

valitsemissektori võlakohustustesse 

investeerimiseks mõeldud püsiva 

puhasväärtusega rahaturufondidele antud 

tegevusload muutuvad kehtetuks …**. 

 Komisjon kontrollib, kas vähevolatiilse 

puhasväärtusega fondid, jaeinvestoritele 

mõeldud püsiva puhasväärtusega fondid 

ja valitsemissektori võlakohustustesse 

investeerimiseks mõeldud püsiva 

puhasväärtusega rahaturufondid on 

süsteemse riski ja mis tahes muude liidu 

finantssüsteemi või selle osa 

finantsstabiilsust ohustavate teguritega 

asjakohaselt tegelenud või mitte. Selle 

läbivaatamise leidudele ja 

finantsstabiilsusele avalduvale mõjule 

tuginedes esitab komisjon esimese lõigu 

kohased seadusandlikud ettepanekud. 

* Väljaannete talitus: palun lisada 

kuupäev: neli aastat pärast käesoleva 
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määruse jõustumise kuupäeva. 

** Väljaannete talitus: palun lisada 

kuupäev: viis aastat pärast käesoleva 

määruse jõustumise kuupäeva. 

Or. en 
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Neena Gill 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 30 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Iga püsiva puhasväärtusega 

rahaturufond peab looma 

puhasväärtuse puhvri, mis 

moodustab igal ajal vähemalt 3 % 

püsiva puhasväärtusega 

rahaturufondi varade 

koguväärtusest, ja selle säilitama. 

Püsiva puhasväärtusega 

rahaturufondi varade koguväärtus 

arvutatakse rahaturufondi kõikide 

varade väärtuste summana, mis 

määratakse artikli 26 lõike 3 või 4 

alusel. 

1. Iga püsiva puhasväärtusega 

rahaturufond peab looma 

puhasväärtuse puhvri, mis 

moodustab igal ajal vähemalt 3 % 

püsiva puhasväärtusega 

rahaturufondi varade 

koguväärtusest, ja selle säilitama. 

Püsiva puhasväärtusega 

rahaturufondi varade koguväärtus 

arvutatakse rahaturufondi kõikide 

varade väärtuste summana, mis 

määratakse artikli 26 lõike 3 või 4 

alusel. Hiljemalt  ...* tuleb kõik 

liidus loodud, seal valitsetavad või 

turustatavad püsiva 

puhasväärtusega rahaturufondid 

muuta muutuva puhasväärtusega 

rahaturufondideks. 

________ 

* Väljaannete talitus: palun lisada 

kuupäev: viis aastat pärast 

käesoleva määruse jõustumise 

kuupäeva. 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 30 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Erandina lõikest 1 võib püsiva 

puhasväärtusega rahaturufond liidus 

tegutsemist jätkata, kui ta saab 

panganduslitsentsi määruse (EL) nr 

575/2013 ja direktiivi 2013/36/EL 

kohaselt ja järgib samu kapitalipuhvrite ja 

likviidsusstandardeid mis 

krediidiasutused. 

Or. en 

 


