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22.4.2015 A8-0041/2 

Tarkistus  2 

Eva Joly 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0041/2015 

Neena Gill 

Rahamarkkinarahastot 

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

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1a. Rahamarkkinarahasto tai 

rahamarkkinarahaston hoitaja voi olla 

sijoittautunut kolmanteen maahan tai 

unionin ulkopuoliselle lainkäyttöalueelle 

edellyttäen, että kyseinen kolmas maa tai 

lainkäyttöalue ei ole sellainen maa tai 

lainkäyttöalue, 

 – joka ei vaihda tietoja tehokkaasti 

ulkomaisten veroviranomaisten kanssa; 

 – jonka lainsäädäntö taikka oikeudelliset 

tai hallinnolliset määräykset eivät ole 

avoimia; 

 – jossa ei ole merkittävän paikallisen 

läsnäolon vaatimusta;  

 – joka esiintyy offshore-

rahoituskeskuksena; 

 – joka ei ole ottanut käyttöön 

verotustoimenpiteitä, joiden perusteella 

veroja ei kanneta lainkaan tai verotus on 

nimellistä tai etuja myönnetään ilman 

minkäänlaista todellista taloudellista 

toimintaa ja merkittävää taloudellista 

läsnäoloa kyseiset veroedut tarjoavassa 

kolmannessa maassa; 

 – jolla on sellaisia asianmukaisia 

yhteistyöjärjestelyjä 

rahamarkkinarahaston hoitajan 

kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
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viranomaisten kanssa, joiden perusteella 

voidaan varmistaa tehokas tiedonvaihto, 

jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat 

hoitaa tämän asetuksen mukaiset 

tehtävänsä; 

 – joka ei ole rahanpesunvastaisen 

toimintaryhmän (FATF) 

yhteistyöhaluttomiksi määrittelemien 

maiden ja alueiden luettelossa; 

 – joka on tehnyt sopimuksen 

rahamarkkinarahaston hoitajan 

kotijäsenvaltion ja kunkin muun sellaisen 

jäsenvaltion kanssa, jossa 

rahamarkkinarahaston osuuksia tai 

osakkeita on tarkoitus markkinoida, jotta 

voidaan varmistaa, että kolmas maa 

täyttää täysin Taloudellisen yhteistyön ja 

kehityksen järjestön (OECD) tuloa ja 

varallisuutta koskevan 

malliverosopimuksen 26 artiklassa 

vahvistetut vaatimukset sekä varmistaa 

tehokkaan tietojenvaihdon veroasioissa, 

mahdolliset monenväliset verosopimukset 

mukaan luettuina. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/3 

Tarkistus  3 

Eva Joly 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0041/2015 

Neena Gill 

Rahamarkkinarahastot 

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

Ehdotus asetukseksi 

27 artikla – 5 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Kiinteän nettoarvon rahaston kiinteä 

osuus- tai osakekohtainen nettoarvo 

voidaan pyöristää lähimpään 

korkopisteeseen tai sen vasta-arvoon, kun 

nettoarvo julkaistaan valuuttayksikön 

määräisenä. 

5. Viimeistään [… päivänä …kuuta …]* 

komissio tarkastelee tämän asetuksen 

vaikutusta ja täytäntöönpanoa, myös 

27 artiklan 4 kohdan d alakohdassa 

tarkoitettujen suojamekanismien 

toistuvuutta, ja esittää asiaa koskevan 

kertomuksen Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle. 

 Tämän asetuksen soveltamisalaan 

kuuluville alhaisen volatiliteetin 

nettoarvon rahamarkkinarahastoille, 

yksityissijoittajille tarkoitetuille kiinteän 

nettoarvon rahamarkkinarahastoille ja 

julkiseen velkaan liittyville kiinteän 

nettoarvon rahamarkkinarahastoille 

myönnetyt toimiluvat raukeavat [… 

päivänä …kuuta …]**. 

 Komissio tarkastelee sitä, onko tässä 

asetuksessa varauduttu asianmukaisesti 

rahamarkkinarahastoihin liittyvään 

järjestelmäriskiin sekä unionin koko 

rahoitusjärjestelmän tai sen osan 

rahoitusvakauteen kohdistuviin 

mahdollisiin uhkiin. Komissio tarkastelee 

ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 

kertomuksen havaintojen perusteella 

mahdollisuutta tarkistaa toista alakohtaa. 

* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 

joka on neljä vuotta tämän asetuksen 
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voimaantulopäivästä. 

** Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 

joka on viisi vuotta tämän asetuksen 

voimaantulopäivästä. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/4 

Tarkistus  4 

Eva Joly 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0041/2015 

Neena Gill 

Rahamarkkinarahastot 

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

Ehdotus asetukseksi 

38 a artikla (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 38 a artikla 

 Rahamarkkinarahastojen palkka- ja 

palkkiopolitiikkaa koskevat velvoitteet 

 1. Rahamarkkinarahastojen palkka- ja 

palkkiopolitiikan on oltava avointa. 

Rahamarkkinarahastojen on näin ollen 

laadittava palkka- ja palkkiopolitiikka ja 

-käytännöt, jotka ovat sopusoinnussa 

moitteettoman ja tehokkaan 

riskienhallinnan kanssa ja edistävät sitä 

eivätkä kannusta riskinottoon, joka on 

ristiriidassa rahamarkkinarahastojen 

riskiprofiilien, sääntöjen tai 

perustamisasiakirjojen kanssa, ja 

sovellettava tällaista politiikkaa ja 

tällaisia käytäntöjä. 

 2. Palkkojen kiinteiden ja muuttuvien 

osien ja lisäeläke-etuuksien on kuuluttava 

palkka- ja palkkiopolitiikan ja 

-käytäntöjen piiriin. 

 3. Palkkojen muuttuva osa saa olla 

enintään 100 prosenttia kunkin 

yksittäisen henkilön palkan ja palkkioiden 

kokonaismäärän kiinteästä osasta. 

Jäsenvaltiot voivat asettaa 

enimmäisprosenttiosuuden, joka on edellä 

mainittua pienempi. 

 4. Palkka- ja palkkiopolitiikkaa ja 
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-käytäntöjä on sovellettava seuraaviin 

henkilöstöryhmiin, joihin sisältyvät 

työntekijät ja muut henkilöstön jäsenet, 

muiden muassa väliaikainen tai 

sopimussuhteinen henkilöstö, rahaston tai 

alarahaston tasolla: 

 a) rahastonhoitajat; 

 b) muut sellaiset henkilöt kuin 

rahastonhoitajat, jotka tekevät rahaston 

riskiasemaan vaikuttavia 

sijoituspäätöksiä; 

 c) muut sellaiset henkilöt kuin 

rahastonhoitajat, joilla on määräysvalta 

henkilöstöön, sijoituspolitiikan 

neuvonantajat ja analyytikot mukaan 

luettuina; 

 d) toimiva johto, riskinottajat, 

valvontatoimintoja hoitavat henkilöt; sekä 

 e) kaikki muut työntekijät tai henkilöstön 

jäsenet, muiden muassa väliaikainen tai 

sopimussuhteinen henkilöstö, joiden 

palkan ja palkkioiden kokonaismäärä 

sijoittuu samaan palkka- ja 

palkkiohaarukkaan toimivan johdon ja 

päätöksentekijöiden kanssa ja joiden 

ammatillinen toiminta vaikuttaa 

olennaisesti heidän hoitamiensa 

rahastoyhtiöiden tai 

rahamarkkinarahastojen riskiprofiileihin. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/5 

Tarkistus  5 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0041/2015 

Neena Gill 

Rahamarkkinarahastot 

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

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 a) Rahamarkkinarahastoja voidaan 

pitää osana varjopankkijärjestelmää, 

koska ne suorittavat likviditeetti- ja 

maturiteettitransformaatiota. Toisin kuin 

pankkitalletuksille 

rahamarkkinarahastoille ei kuitenkaan 

ole tarjolla virallista tukea eikä 

varmuusjärjestelyjä, ja koska niiden kyky 

kattaa tappioita on rajallinen, niillä ei 

myöskään ole selkeää järjestäjäyhtiöiden 

tukea. Lisäksi sijoittajat saattavat pitää 

rahamarkkinarahastoja ja varsinkin 

kiinteän nettoarvon rahastoja, jotka 

pyrkivät pitämään nimellisarvon 

muuttumattomana, turvallisina 

vaihtoehtoina pankkitalletuksille. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/6 

Tarkistus  6 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

Eva Joly 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0041/2015 

Neena Gill 

Rahamarkkinarahastot 

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

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Rahamarkkinarahasto tai 

rahamarkkinarahaston hoitaja voi olla 

sijoittautunut kolmanteen maahan 

edellyttäen, että kyseinen kolmas maa ei 

ole maa, 

 – jossa veroja ei kanneta lainkaan tai 

verotus on nimellistä; 

 – joka ei vaihda tietoja tehokkaasti 

ulkomaisten veroviranomaisten kanssa; 

 – jonka lainsäädäntö taikka oikeudelliset 

tai hallinnolliset määräykset eivät ole 

avoimia; 

 – jossa ei ole merkittävän paikallisen 

läsnäolon vaatimusta; 

 – joka esiintyy offshore-

rahoituskeskuksena. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/7 

Tarkistus  7 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

Eva Joly 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0041/2015 

Neena Gill 

Rahamarkkinarahastot 

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

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Rahamarkkinarahastona toimiva 

vaihtoehtoinen sijoitusrahasto tai 

rahamarkkinarahastona toimivan 

vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi 

olla sijoittautunut kolmanteen maahan 

edellyttäen, että kyseinen kolmas maa ei 

ole maa, 

 – jossa veroja ei kanneta lainkaan tai 

verotus on nimellistä; 

 – joka ei vaihda tietoja tehokkaasti 

ulkomaisten veroviranomaisten kanssa; 

 – jonka lainsäädäntö taikka oikeudelliset 

tai hallinnolliset määräykset eivät ole 

avoimia; 

 – jossa ei ole merkittävän paikallisen 

läsnäolon vaatimusta; 

 – joka esiintyy offshore-

rahoituskeskuksena. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/8 

Tarkistus  8 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0041/2015 

Neena Gill 

Rahamarkkinarahastot 

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

Ehdotus asetukseksi 

27 artikla – 5 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Kiinteän nettoarvon rahaston kiinteä 

osuus- tai osakekohtainen nettoarvo 

voidaan pyöristää lähimpään 

korkopisteeseen tai sen vasta-arvoon, kun 

nettoarvo julkaistaan valuuttayksikön 

määräisenä. 

5. Viimeistään [… päivänä …kuuta …]* 

komissio tarkastelee tämän asetuksen 

vaikutusta ja täytäntöönpanoa, myös 

27 artiklan 4 kohdan d alakohdassa 

tarkoitettujen suojamekanismien 

toistuvuutta, ja esittää asiaa koskevan 

kertomuksen Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle. 

 Tämän asetuksen soveltamisalaan 

kuuluville alhaisen volatiliteetin 

nettoarvon rahamarkkinarahastoille, 

yksityissijoittajille tarkoitetuille kiinteän 

nettoarvon rahamarkkinarahastoille ja 

julkiseen velkaan liittyville kiinteän 

nettoarvon rahamarkkinarahastoille 

myönnetyt toimiluvat raukeavat [… 

päivänä …kuuta …]**. 

 Komissio tarkastelee sitä, onko alhaisen 

volatiliteetin nettoarvon 

rahamarkkinarahastoissa, 

yksityissijoittajille tarkoitetuissa kiinteän 

nettoarvon rahamarkkinarahastoissa ja 

julkiseen velkaan liittyvissä kiinteän 

nettoarvon rahamarkkinarahastoissa 

varauduttu asianmukaisesti 

järjestelmäriskiin sekä unionin koko 

rahoitusjärjestelmän tai sen osan 

rahoitusvakauteen kohdistuviin 

mahdollisiin uhkiin. Komissio antaa 
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tämän tarkastelun ja rahoitusvakauteen 

kohdistuvien vaikutusten perusteella 

lainsäädäntöehdotuksia ensimmäisen 

alakohdan mukaisesti. 

* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 

joka on neljä vuotta tämän asetuksen 

voimaantulopäivästä. 

** Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 

joka on viisi vuotta tämän asetuksen 

voimaantulopäivästä. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/9 

Tarkistus  9 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0041/2015 

Neena Gill 

Rahamarkkinarahastot 

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

Ehdotus asetukseksi 

30 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kunkin kiinteän nettoarvon 

rahamarkkinarahaston on otettava 

käyttöön nettoarvopuskuri, jonka on 

aina oltava vähintään 3 prosenttia 

kiinteän nettoarvon 

rahamarkkinarahaston omaisuuserien 

kokonaisarvosta, sekä pidettävä sitä 

yllä. Kiinteän nettoarvon 

rahamarkkinarahaston omaisuuserien 

kokonaisarvo saadaan laskemalla 

yhteen kyseisen rahaston kaikkien 

26 artiklan 3 tai 4 kohdan mukaisesti 

määritettyjen omaisuuserien arvot. 

1. Kunkin kiinteän nettoarvon 

rahamarkkinarahaston on otettava 

käyttöön nettoarvopuskuri, jonka on 

aina oltava vähintään 3 prosenttia 

kiinteän nettoarvon 

rahamarkkinarahaston omaisuuserien 

kokonaisarvosta, sekä pidettävä sitä 

yllä. Kiinteän nettoarvon 

rahamarkkinarahaston omaisuuserien 

kokonaisarvo saadaan laskemalla 

yhteen kyseisen rahaston kaikkien 

26 artiklan 3 tai 4 kohdan mukaisesti 

määritettyjen omaisuuserien arvot. 

Viimeistään [… päivänä …kuuta 

…]* kaikki kiinteän nettoarvon 

rahamarkkinarahastot, jotka ovat 

sijoittautuneet unioniin tai joita 

hoidetaan tai markkinoidaan 

unionissa, muutetaan vaihtuvan 

nettoarvon rahamarkkinarahastoiksi. 

________ 

* Virallinen lehti: lisätään 

päivämäärä, joka on viisi vuotta 

tämän asetuksen 

voimaantulopäivästä. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/10 

Tarkistus  10 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0041/2015 

Neena Gill 

Rahamarkkinarahastot 

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

Ehdotus asetukseksi 

30 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 

säädetään, kiinteän nettoarvon 

rahamarkkinarahasto voi jatkaa 

toimintaansa unionissa, jos se saa 

pankkitoimiluvan asetuksen 

(EU) N:o 575/2013 ja direktiivin 

2013/36/EU mukaisesti ja noudattaa 

samoja pääomapuskureita ja likviditeettiä 

koskevia vaatimuksia kuin luottolaitokset. 

Or. en 

 

 


