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22.4.2015 A8-0041/2 

Poprawka  2 

Eva Joly 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fundusze rynku pienięŜnego 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. FRP lub zarządzający FRP moŜe mieć 

siedzibę w państwie trzecim lub innej 

jurysdykcji, pod warunkiem Ŝe takie 

państwo trzecie lub jurysdykcja nie są 

państwem lub jurysdykcją: 

 – które nie prowadzą rzeczywistej 

wymiany informacji z zagranicznymi 

organami podatkowymi, 

 – w których przepisy ustawodawcze, 

sądowe lub administracyjne są 

nieprzejrzyste, 

 – w których nie ma wymogu istotnej 

obecności na rynku lokalnym,  

 – które działają jako centra offshore, 

 – które nie przewidują środków 

podatkowych obejmujących brak 

opodatkowania lub opodatkowanie 

symboliczne lub które przyznają 

udogodnienia mimo braku rzeczywistej 

działalności gospodarczej i istotnej 

obecności gospodarczej w państwie 

trzecim oferującym takie udogodnienia 

podatkowe, 

 – które zawarły stosowne umowy o 

współpracy z właściwymi organami 

macierzystego państwa członkowskiego 

zarządzającego FRP, obejmujące 

moŜliwość zapewnienia rzeczywistej 
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wymiany informacji umoŜliwiającej 

właściwym organom realizację ich 

obowiązków zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem, 

 – które nie są sklasyfikowane przez Grupę 

Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu 

Pieniędzy jako kraj lub terytorium 

odmawiające współpracy, 

 – które podpisały umowę z macierzystym 

państwem członkowskim zarządzającego 

FRP i z kaŜdym innym państwem 

członkowskim, w którym zamierza się 

prowadzić obrót jednostkami uczestnictwa 

lub udziałami FRP, gwarantującą, Ŝe 

dane państwo trzecie w pełni przestrzega 

norm określonych w art. 26 Modelowej 

konwencji OECD w sprawie podatku od 

dochodu i majątku, oraz zapewniającą 

rzeczywistą wymianę informacji 

w sprawach podatkowych, w tym 

wszelkich wielostronnych porozumień 

w sprawie podatków. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/3 

Poprawka  3 

Eva Joly 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fundusze rynku pienięŜnego 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 – ustęp 5 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Stała NAV przypadająca na jednostkę 

uczestnictwa lub udział FRP o stałej NAV 

moŜe być zaokrąglana do pełnego punktu 

procentowego lub jego odpowiednika, 

jeŜeli NAV jest publikowana w jednostce 

walutowej. 

5. Do dnia …* Komisja dokona oceny 

skutków i wdroŜenia niniejszego 

rozporządzenia, w tym przeglądu 

częstotliwości zastosowanych 

mechanizmów ochrony, o których mowa 

w art. 27 ust. 4 lit. d), i przedstawi tę ocenę 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

 Zezwolenia wydane FRP o niskiej 

zmienności NAV, detalicznym FRP o 

stałej NAV i FRP o stałej NAV długu 

publicznego objęte zakresem niniejszego 

rozporządzenia tracą waŜność dnia …**. 

 Komisja zbada, czy w niniejszym 

rozporządzeniu odpowiednio 

uwzględniono ryzyko systemowe związane 

z FRP oraz wszelkie zagroŜenia dla 

stabilności finansowej całego unijnego 

systemu finansowego lub jego części. W 

oparciu o ustalenia zawarte w 

sprawozdaniu, o którym mowa w akapicie 

pierwszym, Komisja zbada moŜliwość 

dokonania przeglądu akapitu drugiego. 

* Dz.U. proszę wstawić datę: cztery lata od 

daty wejścia w Ŝycie niniejszego 

rozporządzenia. 

** Dz.U. proszę wstawić datę: pięć lat od 

daty wejścia w Ŝycie niniejszego 

rozporządzenia. 
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Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/4 

Poprawka  4 

Eva Joly 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fundusze rynku pienięŜnego 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 38 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 38a 

 Obowiązki dotyczące polityki 

wynagrodzeń FRP 

 1. Polityka wynagrodzeń FRP musi być 

przejrzysta. W związku z tym FRP 

opracowują i stosują politykę i praktyki w 

zakresie wynagrodzeń, które są zgodne z 

rozsądnym i skutecznym zarządzaniem 

ryzykiem i je promują, a takŜe nie 

zachęcają do podejmowania ryzyka 

niezgodnego z profilami ryzyka, 

regulaminami lub dokumentami 

załoŜycielskimi zarządzanych przez nie 

FRP. 

 2. Polityka wynagrodzeń i praktyki w tym 

zakresie obejmują stałe i zmienne 

składniki wynagrodzeń oraz uznaniowe 

świadczenia emerytalne. 

 3. Składnik zmienny wynagrodzeń nie 

przekracza 100 % stałego składnika 

łącznego wynagrodzenia kaŜdej osoby. 

Państwa członkowskie mogą wprowadzić 

niŜszy maksymalny odsetek. 

 4. Polityka wynagrodzeń i praktyki w tym 

zakresie mają zastosowanie do kategorii 

pracowników, w tym pracowników oraz 

innych członków personelu, m.in. takich 

jak pracownicy zatrudnieni na czas 
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określony i pracownicy kontraktowi, na 

poziomie funduszu lub subfunduszu, 

którzy: 

 a) zarządzają funduszami; 

 b) nie zarządzają funduszami, lecz 

podejmują decyzje inwestycyjne mające 

wpływ na pozycję ryzyka funduszu; 

 c) nie zarządzają funduszami, lecz mają 

uprawnienia pozwalające im wpływać na 

pracowników, w tym doradców i 

analityków ds. polityki inwestycyjnej; 

 d) naleŜą do kadry kierowniczej wyŜszego 

szczebla, osób podejmujących decyzje 

dotyczące ryzyka, personelu sprawującego 

kontrolę; oraz 

 e) są pracownikami lub innymi członkami 

personelu, m.in. takimi jak pracownicy 

zatrudnieni na czas określony i 

pracownicy kontraktowi, których 

wynagrodzenie jest na tym samym 

szczeblu siatki płac co kadra kierownicza 

wyŜszego szczebla i osoby podejmujące 

decyzje i których działalność zawodowa 

ma istotny wpływ na profil ryzyka spółek 

zarządzających lub zarządzanych przez 

nie FRP. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/5 

Poprawka  5 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fundusze rynku pienięŜnego 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2a) FRP moŜna uznawać za naleŜące do 

równoległego systemu bankowego z uwagi 

na fakt, Ŝe dokonują one transformacji 

terminów zapadalności oraz transformacji 

płynności. Jednak w przeciwieństwie do 

depozytów bankowych FRP nie mają 

dostępu do oficjalnego wsparcia i 

mechanizmów ochronnych, i chociaŜ 

wykazują niewielką zdolność do 

pokrywania strat, nie otrzymują takŜe 

formalnego wsparcia ze strony 

przedsiębiorstw sponsorujących. Ponadto 

inwestorzy mogą postrzegać FRP – 

zwłaszcza fundusze utrzymujące stałą 

wartość aktywów netto (stałą NAV), które 

dąŜą do utrzymania niezmiennej wartości 

nominalnej – jako bezpieczne alternatywy 

dla depozytów bankowych. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/6 

Poprawka  6 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Eva Joly 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fundusze rynku pienięŜnego 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 FRP lub zarządzający FRP moŜe mieć 

siedzibę w państwie trzecim, pod 

warunkiem Ŝe takie państwo trzecie nie 

jest państwem: 

 – w którym nie ma podatków lub są one 

jedynie symboliczne, 

 – które nie prowadzi rzeczywistej wymiany 

informacji z zagranicznymi organami 

podatkowymi, 

 – w którym przepisy ustawodawcze, 

sądowe lub administracyjne są 

nieprzejrzyste, 

 – w którym nie ma wymogu istotnej 

obecności na rynku lokalnym, 

 – które działa jako centrum offshore. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/7 

Poprawka  7 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Eva Joly 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fundusze rynku pienięŜnego 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. AFI działający w charakterze FRP lub 

ZAFI funduszu rynku pienięŜnego moŜe 

mieć siedzibę w państwie trzecim, pod 

warunkiem Ŝe takie państwo trzecie nie 

jest państwem: 

 – w którym nie ma podatków lub są one 

jedynie symboliczne, 

 – które nie prowadzi rzeczywistej wymiany 

informacji z zagranicznymi organami 

podatkowymi, 

 – w którym przepisy ustawodawcze, 

sądowe lub administracyjne są 

nieprzejrzyste, 

 – w którym nie ma wymogu istotnej 

obecności na rynku lokalnym, 

 – które działa jako centrum offshore. 

Or. en
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22.4.2015 A8-0041/8 

Poprawka  8 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fundusze rynku pienięŜnego 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 – ustęp 5 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Stała NAV przypadająca na jednostkę 

uczestnictwa lub udział FRP o stałej NAV 

moŜe być zaokrąglana do pełnego punktu 

procentowego lub jego odpowiednika, 

jeŜeli NAV jest publikowana w jednostce 

walutowej. 

5. Do dnia …* Komisja dokona oceny 

skutków i wdroŜenia niniejszego 

rozporządzenia, w tym przeglądu 

częstotliwości zastosowanych 

mechanizmów ochrony, o których mowa 

w art. 27 ust. 4 lit. d), i przedstawi tę ocenę 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

 Zezwolenia wydane FRP o niskiej 

zmienności NAV, detalicznym FRP o 

stałej NAV i FRP o stałej NAV długu 

publicznego objęte zakresem niniejszego 

rozporządzenia tracą waŜność dnia …**. 

 Komisja zbada, czy FRP o niskiej 

zmienności NAV, detaliczne FRP o stałej 

NAV oraz FRP o stałej NAV długu 

publicznego podjęły odpowiednie 

działania w odniesieniu do ryzyka 

systemowego oraz wszelkich zagroŜeń dla 

stabilności finansowej całego unijnego 

systemu finansowego lub jego części. 

Zgodnie z wynikami tego przeglądu i 

stwierdzonymi skutkami dla stabilności 

finansowej Komisja przedstawi wnioski 

legislacyjne zgodnie z akapitem 

pierwszym. 

* Dz.U. proszę wstawić datę: cztery lata od 

daty wejścia w Ŝycie niniejszego 

rozporządzenia. 
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** Dz.U. proszę wstawić datę: pięć lat od 

daty wejścia w Ŝycie niniejszego 

rozporządzenia. 

Or. en
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22.4.2015 A8-0041/9 

Poprawka  9 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fundusze rynku pienięŜnego 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. KaŜdy FRP o stałej NAV ustanawia i 

utrzymuje bufor NAV, którego wysokość 

musi stale wynosić co najmniej 3 % 

całkowitej wartości aktywów FRP o stałej 

NAV. Całkowitą wartość aktywów FRP o 

stałej NAV oblicza się jako sumę wartości 

kaŜdego składnika aktywów FRP 

określonych zgodnie z art. 26 ust. 3 lub 4. 

1. KaŜdy FRP o stałej NAV ustanawia i 

utrzymuje bufor NAV, którego wysokość 

musi stale wynosić co najmniej 3 % 

całkowitej wartości aktywów FRP o stałej 

NAV. Całkowitą wartość aktywów FRP o 

stałej NAV oblicza się jako sumę wartości 

kaŜdego składnika aktywów FRP 

określonych zgodnie z art. 26 ust. 3 lub 4. 

Do dnia …* wszystkie FRP o stałej NAV 

mające siedzibę, zarządzane lub 

wprowadzane do obrotu w Unii muszą 

zostać przekształcone w FRP o zmiennej 

NAV. 

________ 

* Dz.U. proszę wstawić datę: pięć lat od 

daty wejścia w Ŝycie niniejszego 

rozporządzenia. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/10 

Poprawka  10 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fundusze rynku pienięŜnego 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 FRP 

o stałej NAV moŜe dalej funkcjonować w 

Unii, jeŜeli uzyska licencję bankową 

zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 

575/2013/UE i dyrektywą (UE) nr 

2013/36/UE i jeŜeli utrzymuje te same 

bufory kapitałowe i normy płynności co 

instytucje kredytowe. 

Or. en 

 

 


