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22.4.2015 A8-0041/2 

Alteração  2 

Eva Joly 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fundos do Mercado Monetário 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Um FMM ou um gestor de um FMM 

podem estar sediados num país ou numa 

jurisdição terceiros desde que estes não 

sejam um país ou jurisdição: 

 – onde não exista um intercâmbio efetivo 

de informações com as autoridades fiscais 

estrangeiras, 

 – onde não exista transparência nas 

disposições legislativas, judiciais ou 

administrativas, 

 – que não exija uma presença local 

substantiva,  

 – que funcione como centro financeiro 

offshore, 

 – que não tenha em vigor medidas fiscais 

de que resulte a inexistência de impostos 

ou a existência de impostos meramente 

nominais, ou em função das quais 

concede vantagens mesmo sem uma 

atividade económica real e uma presença 

económica substancial no país terceiro 

que faculta essas vantagens fiscais; 

 – que não disponha de mecanismos de 

cooperação adequados com as 

autoridades competentes do 

Estado-Membro de origem do gestor do 

FMM que assegurem um intercâmbio de 

informações eficiente que permita às 
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autoridades competentes exercerem as 

suas funções nos termos do presente 

regulamento, 

 – que faça parte da lista de Países e 

Territórios Não Cooperantes do Grupo de 

Ação Financeira (GAFI), 

 – que não tenha assinado um acordo com 

o Estado-Membro de origem do gestor do 

FMM e com cada um dos outros 

Estados-Membros em que se pretende 

comercializar as unidades de participação 

ou ações do FMM de modo a assegurar 

que o país terceiro cumpra plenamente as 

normas do artigo 26.º da Convenção 

Modelo em matéria de imposto sobre o 

rendimento e sobre o património da 

OCDE e garanta um intercâmbio efetivo 

de informações em matéria fiscal, 

incluindo eventuais acordos fiscais 

multilaterais. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/3 

Alteração  3 

Eva Joly 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fundos do Mercado Monetário 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 27 – n.º 5 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. O VLA constante por unidade de 

participação ou ação de um FMM VLAC 

pode ser arredondado para o ponto 

percentual ou seu equivalente mais 

próximo, aquando da publicação do VLA 

em unidade monetária. 

5. Até ...*, a Comissão procederá à 

avaliação do impacto e da aplicação do 

presente regulamento, designadamente, a 

frequência de utilização dos mecanismos 

de salvaguarda referidos no artigo 27.º, 

n.º 4, alínea d), e apresentá-la-á ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho. 

 As autorizações concedidas a FMM 

VLABV, FMM VLAC para pequenos 

investidores e FMM VLAC de dívida 

pública ao abrigo do presente 

regulamento caducam em ...**. 

 A Comissão deve examinar se o presente 

regulamento responde adequadamente ao 

risco sistémico relacionado com FMM, 

bem como a qualquer ameaça à 

estabilidade financeira de todo ou parte 

do sistema financeiro da União. Com base 

nas conclusões do relatório a que se 

refere o primeiro parágrafo, a Comissão 

analisará a possibilidade de rever o 

segundo parágrafo. 

* JO: inserir a data: quatro anos após a 

data de entrada em vigor do presente 

regulamento. 

** JO: inserir a data: cinco anos após a 

data de entrada em vigor do presente 

regulamento. 
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22.4.2015 A8-0041/4 

Alteração  4 

Eva Joly 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fundos do Mercado Monetário 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 38-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 38.º-A 

 Obrigações relativas à política de 

remuneração dos FMM 

 1. A política de remuneração dos FMM 

deve ser transparente. Por conseguinte, os 

FMM devem estabelecer e aplicar 

políticas e práticas de remuneração que 

promovam e sejam consentâneas com 

uma gestão dos riscos sã e eficaz e não 

incentivem uma assunção de riscos 

incompatível com os perfis de risco, os 

regulamentos ou os documentos 

constitutivos dos FMM que gerem. 

 2. Essas políticas e práticas de 

remuneração devem abranger as 

componentes fixas e variáveis dos salários 

e os benefícios discricionários de pensão. 

 3. A componente variável dos salários não 

pode exceder 100 % da componente fixa 

da remuneração total para cada 

indivíduo. Os Estados-Membros podem 

estabelecer uma percentagem máxima 

mais baixa. 

 4. As políticas e práticas de remuneração 

aplicam-se às categorias de pessoal, 

incluindo todos os empregados ou 

quaisquer outros membros do pessoal, 

como pessoal temporário ou contratual, 
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que sejam, a nível de fundo ou subfundo: 

 (a) Gestores de fundos; 

 (b) Pessoas que não gestores de fundos 

cujas decisões de investimento afetam a 

posição de risco do fundo; 

 (c) Pessoas que não gestores de fundos 

que têm poder para exercer influência 

sobre o pessoal, nomeadamente, os 

conselheiros de política de investimento e 

os analistas; 

 (d) Quadros superiores, responsáveis pela 

assunção de riscos, pessoal que exerce 

funções de controlo; e 

 (e) Qualquer outro empregado ou 

membro do pessoal como, por exemplo, 

pessoal temporário ou contratual, cuja 

remuneração total se situe dentro do 

escalão de remuneração dos quadros 

superiores e dos decisores e cuja atividade 

profissional tenha um impacto 

significativo sobre o perfil de risco das 

sociedades gestoras ou dos FMM que 

gerem. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/5 

Alteração  5 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fundos do Mercado Monetário 

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

Proposta de regulamento 

Considerando 2-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (2-A) Os FMM podem ser considerados 

como parte do sistema bancário paralelo 

com base no facto de operarem a 

transformação de prazos de vencimento e 

da liquidez. No entanto, em contraste com 

os depósitos bancários, os FMM não têm 

acesso a apoio público nem a mecanismos 

de emergência e, ao passo que têm pouca 

capacidade de absorção de perdas, 

também não têm apoio explícito das 

empresas patrocinadoras. Ademais, os 

investidores podem considerar os FMM, 

em especial, os fundos de valor líquido 

dos ativos constante (FMM VLAC) que 

procuram manter um valor facial 

inalterado, como alternativas seguras aos 

depósitos bancários. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/6 

Alteração  6 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Eva Joly 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fundos do Mercado Monetário 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Um FMM ou um gestor de um FMM 

podem estar sediados num país terceiro 

desde que este não seja um país: 

 – onde não exista qualquer imposto ou 

com impostos meramente nominais, 

 – onde não exista um intercâmbio efetivo 

de informações com as autoridades fiscais 

estrangeiras, 

 – onde não exista transparência nas 

disposições legislativas, judiciais ou 

administrativas, 

 – que não exija uma presença local 

substantiva, 

 – que funcione como centro financeiro 

offshore. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/7 

Alteração  7 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Eva Joly 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fundos do Mercado Monetário 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Um FMM FIA ou um GFIA de um 

FMM podem estar sediados num país 

terceiro desde que este não seja um país: 

 – onde não exista qualquer imposto ou 

com impostos meramente nominais, 

 – onde não exista um intercâmbio efetivo 

de informações com as autoridades fiscais 

estrangeiras, 

 – onde não exista transparência nas 

disposições legislativas, judiciais ou 

administrativas, 

 – que não exija uma presença local 

substantiva, 

 – que funcione como centro financeiro 

offshore. 

Or. en 



 

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

PT Unida na diversidade PT 

 

22.4.2015 A8-0041/8 

Alteração  8 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fundos do Mercado Monetário 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 27 – n.º 5 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. O VLA constante por unidade de 

participação ou ação de um FMM VLAC 

pode ser arredondado para o ponto 

percentual ou seu equivalente mais 

próximo, aquando da publicação do VLA 

em unidade monetária. 

5. Até ...*, a Comissão procederá à 

avaliação do impacto e da aplicação do 

presente regulamento, designadamente, a 

frequência de utilização dos mecanismos 

de salvaguarda referidos no artigo 27.º, 

n.º 4, alínea d), e apresentá-la-á ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho. 

 As autorizações concedidas a FMM 

VLABV, FMM VLAC para pequenos 

investidores e FMM VLAC de dívida 

pública ao abrigo do presente 

regulamento caducam em ...**. 

 A Comissão deve examinar se os FMM 

VLABV, os FMM VLAC para pequenos 

investidores e os FMM VLAC de dívida 

pública respondem adequadamente ao 

risco sistémico, bem como a qualquer 

ameaça à estabilidade financeira de todo 

ou parte do sistema financeiro da União. 

Em conformidade com as conclusões 

dessa avaliação e o impacto na 

estabilidade financeira, a Comissão deve 

apresentar propostas legislativas de 

acordo com o primeiro parágrafo. 

* JO: inserir a data: quatro anos após a 

data de entrada em vigor do presente 

regulamento. 

** JO: inserir a data: cinco anos após a 
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data de entrada em vigor do presente 

regulamento. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/9 

Alteração  9 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fundos do Mercado Monetário 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 30 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1.Cada FMM VLAC deve estabelecer e 

manter em permanência um «amortecedor» do 

VLA correspondente pelo menos a 3 % do 

valor total dos ativos do FMM VLAC. O 

valor total dos ativos do FMM VLAC deve 

ser calculado como a soma dos valores de 

cada ativo do FMM determinados em 

conformidade com o artigo 26.º, n.ºs 3 ou 4. 

1. Cada FMM VLAC deve estabelecer e 

manter em permanência um «amortecedor» 

do VLA correspondente pelo menos a 3 % do 

valor total dos ativos do FMM VLAC. O 

valor total dos ativos do FMM VLAC deve 

ser calculado como a soma dos valores de 

cada ativo do FMM determinados em 

conformidade com o artigo 26.º, n.ºs 3 ou 4. 

Até ...*, todos os FMM VLAC estabelecidos, 

geridos ou comercializados na União devem 

ser convertidos em FMM VLAV. 

 

 ________ 

* JO: inserir a data: cinco anos após a data 

de entrada em vigor do presente 

regulamento. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/10 

Alteração  10 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fundos do Mercado Monetário 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 30 – n.º 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Em derrogação do disposto no n.º 1, 

um FMM VLAC pode continuar a exercer 

a atividade na União caso obtenha uma 

licença bancária nos termos do 

Regulamento (UE) n.º 575/2013 e da 

Diretiva 2013/36/UE e respeite os mesmos 

amortecedores de capital e normas em 

matéria de liquidez que as instituições de 

crédito. 

Or. en 

 

 


