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22.4.2015 A8-0041/2 

Amendamentul 2 

Eva Joly 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

Raport A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fondurile de piață monetară 

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

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Un FPM sau un administrator al 
FPM poate fi stabilit într-o țară sau 
jurisdicție terță dacă țara sau jurisdicția 
terță respectivă nu este o țară sau 
jurisdicție: 

 - unde nu există un schimb real de 
informații cu autoritățile fiscale străine, 

 - unde nu există o transparență a 
dispozițiilor legislative, judiciare sau 
administrative, 

 - unde nu există obligația unei prezențe 
locale semnificative,  

 - care funcționează ca centru financiar 
offshore, 

 - care nu prevede măsuri fiscale care 
presupun lipsa impozitelor sau permit 
existența impozitelor nominale, sau în 
care sunt acordate avantaje chiar și în 
lipsa unei activități economice reale și a 
unei prezențe economice semnificative în 
țara terță care oferă astfel de avantaje 
fiscale; 

 - care are acorduri de cooperare 
corespunzătoare cu autoritățile 
competente din statul membru de origine 
al administratorului FPM, care presupun 
că se poate asigura un schimb eficient de 
informații, permițând autorităților 
competente să își îndeplinească obligațiile 
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conform prezentului regulament, 

 - care nu este inclusă de către GAFI în 
categoria țărilor și teritoriilor 
necooperante, 

 - care a semnat un acord cu statul 
membru de origine al administratorului 
FPM și cu fiecare stat membru în care se 
intenționează comercializarea de unități 
sau acțiuni ale FPM, asigurându-se astfel 
că țara terță respectă în totalitate 
standardele stabilite la articolul 26 din 
Convenția-model OCDE pentru evitarea 
dublei impuneri cu privire la impozitele pe 
venit și pe capital și garantează un schimb 
eficace de informații în materie fiscală, 
inclusiv privind eventuale acorduri fiscale 
multilaterale. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/3 

Amendamentul 3 

Eva Joly 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fondurile de piață monetară 
COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. VAN constantă pe unitate sau pe 
acțiune a unui FPM cu VAN constantă 
poate fi rotunjită la cel mai apropiat punct 
procentual sau echivalentul acestuia 
atunci când VAN se publică într-o unitate 
monetară. 

5. Până la…*, Comisia evaluează 
impactul și punerea în aplicare a 
prezentului regulament, inclusiv frecvența 
mecanismelor de protecție utilizate 
conform articolului 27 alineatul (4) litera 
(d) și o transmite Parlamentului 
European și Consiliului. 

 Autorizațiile acordate FPM cu VAN cu 
volatilitate redusă, FPM mic cu VAN 
constantă și FPM cu VAN constantă 
pentru datoria publică în temeiul 
prezentului regulament expiră la…**. 

 Comisia analizează dacă prezentul 
regulament tratează în mod corespunzător 
riscul sistemic legat de FPM, precum și 
orice altă amenințare la adresa stabilității 
întregului sistem financiar al Uniunii sau 
al unei părți din acesta. Pe baza 
concluziilor raportului menționat la 
primul paragraf, Comisia analizează 
posibilitatea de a revizui al doilea 
paragraf. 

* JO a se introduce data: patru ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament. 

**JO a se introduce data: cinci ani de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament. 
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Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/4 

Amendamentul 4 

Eva Joly 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fondurile de piață monetară 
COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 38 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 38a 

 Obligațiile privind politica de remunerare 
a FPM 

 1. Politica de remunerare a FPM este 
transparentă. Prin urmare, FPM instituie 
și aplică politici și practici de remunerare 
care sunt compatibile cu o administrare 
corectă și eficientă a riscurilor, care 
promovează acest tip de administrare și 
care nu încurajează asumarea unor 
riscuri incompatibile cu profilurile de 
risc, normele sau documentele 
constitutive ale FPM pe care acestea le 
administrează. 

 2. Politicile și practicile de remunerare 
acoperă componentele fixe și variabile ale 
salariilor și prestațiilor de pensii 
discreționare. 

 3. Componenta variabilă a salariilor nu 
depășește 100 % din componenta fixă a 
remunerației totale pentru fiecare 
persoană. Statele membre pot stabili un 
procentaj maxim mai scăzut. 

 4. Politicile și practicile de remunerare se 
aplică acelor categorii de personal, 
inclusiv angajaților sau altor membri ai 
personalului cum ar fi, dar nu exclusiv, 
personalul temporar sau contractual care, 
la nivel de fond sau fond subiacent, este 
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alcătuit din: 

 (a) administratori ai fondului; 

 (b) alte persoane decât administratorii 
fondului, care iau decizii de investiții ce 
afectează poziția de risc a fondului; 

 (c) alte persoane decât administratorii 
fondului, care au competența de a 
exercita o influență asupra personalului, 
inclusiv consilierii în materie de politică 
investițională și analiștii; 

 (d) personal din conducerea superioară, 
persoane responsabile cu asumarea 
riscurilor, persoane cu funcții de control; 
și 

 (e) orice alt angajat sau membru al 
personalului cum ar fi, dar nu exclusiv, 
personalul temporar sau contractual care 
beneficiază de o remunerație totală care 
se încadrează în treapta de remunerare a 
personalului din conducerea superioară și 
a persoanelor responsabile cu luarea 
deciziilor și ale căror activități 
profesionale au un impact important 
asupra profilului de risc al societăților de 
administrare sau al FPM pe care îl 
administrează. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/5 

Amendamentul 5 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fondurile de piață monetară 
COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) FPM pot fi considerate parte a 
sistemului bancar paralel pe baza faptului 
că realizează operațiuni de transformare a 
scadenței sau a lichidităților. Totuși, spre 
deosebire de depozitele bancare, FPM nu 
au acces la sprijinul oficial și la 
mecanisme de protecție și, întrucât dispun 
de puține capacități de absorbție a 
pierderilor, nu beneficiază nici de un 
sprijin explicit din partea societăților-
sponsor. Mai mult, investitorii pot percepe 
FPM, în special fondurile cu valoarea 
activului net (VAN) constantă care 
urmăresc menținerea unei valori 
nominale invariabile, ca alternative sigure 
la depozitele bancare. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/6 

Amendamentul 6 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

în numele Grupului GUE/NGL 

Eva Joly 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

Raport A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fondurile de piață monetară 
COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Un FPM sau un administrator al FPM 
poate fi stabilit într-o țară terță, dacă țara 
terță respectivă nu este o țară: 

 - unde nu există impozite sau există doar 
impozite nominale; 

 - unde nu există un schimb real de 
informații cu autoritățile fiscale străine, 

 - unde nu există o transparență a 
dispozițiilor legislative, judiciare sau 
administrative, 

 - unde nu există obligația unei prezențe 
locale semnificative, 

 - care funcționează ca centru financiar 
offshore. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/7 

Amendamentul 7 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

în numele Grupului GUE/NGL 

Eva Joly 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

Raport A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fondurile de piață monetară 
COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Un FPM care este FIA sau un AFIA 
al unui FPM poate fi stabilit într-o țară 
terță, dacă țara terță respectivă nu este o 
țară: 

 - unde nu există impozite sau există doar 
impozite nominale, 

 - unde nu există un schimb real de 
informații cu autoritățile fiscale străine, 

 - unde nu există o transparență a 
dispozițiilor legislative, judiciare sau 
administrative, 

 - unde nu există obligația unei prezențe 
locale semnificative, 

 - care funcționează ca centru financiar 
offshore. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/8 

Amendamentul 8 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fondurile de piață monetară 
COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. VAN constantă pe unitate sau pe 
acțiune a unui FPM cu VAN constantă 
poate fi rotunjită la cel mai apropiat punct 
procentual sau echivalentul acestuia 
atunci când VAN se publică într-o unitate 
monetară. 

5. Până la…*, Comisia evaluează 
impactul și punerea în aplicare a 
prezentului regulament, inclusiv frecvența 
mecanismelor de protecție utilizate 
conform articolului 27 alineatul (4) litera 
(d) și o transmite Parlamentului 
European și Consiliului. 

 Autorizațiile acordate FPM cu VAN cu 
volatilitate redusă, FPM mic cu VAN 
constantă și FPM cu VAN constantă 
pentru datoria publică în temeiul 
prezentului regulament expiră la…**. 

 Comisia analizează dacă FPM cu VAN cu 
volatilitate redusă, FPM mic cu VAN 
constantă și FPM cu VAN constantă 
pentru datoria publică tratează în mod 
corespunzător riscul sistemic, precum și 
orice altă amenințare la adresa stabilității 
întregului sistem financiar al Uniunii sau 
al unei părți din acesta. În funcție de 
concluziile acestei evaluări și de impactul 
asupra stabilității financiare, Comisia 
face propuneri legislative în conformitate 
cu primul paragraf,  

* JO a se introduce data: patru ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament. 

**JO a se introduce data: cinci ani de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
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regulament. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/9 

Amendamentul 9 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fondurile de piață monetară 
COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Fiecare FPM cu VAN constantă 
stabilește și menține o rezervă VAN 
care are, în orice moment, o valoare 

de cel puțin 3 % din valoarea totală 
a activelor FPM cu VAN constantă. 

Valoarea totală a activelor FPM cu 
VAN constantă se calculează ca 
suma valorilor fiecărui activ al 

FPM, stabilită în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (3) sau (4). 

1. Fiecare FPM cu VAN constantă 
stabilește și menține o rezervă VAN 
care are, în orice moment, o valoare 

de cel puțin 3 % din valoarea totală 
a activelor FPM cu VAN constantă. 

Valoarea totală a activelor FPM cu 
VAN constantă se calculează ca 
suma valorilor fiecărui activ al 

FPM, stabilită în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (3) sau (4). 

Până la…*, toate FPM cu VAN 
constantă create, gestionate sau 
comercializate în Uniune devin 
FPM cu VAN variabilă. 

________ 

* JO a se introduce data: cinci ani 
de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament. 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 
22.4.2015 A8-0041/10 

Amendamentul 10 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fondurile de piață monetară 
COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 30 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Prin derogare de la alineatul (1), un 
FPM cu VAN constantă poate continua 
să funcționeze în Uniune dacă obține o 
licență bancară în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013/UE și cu 
Directiva (UE) nr. 2013/36/UE și dacă 
aderă la aceleași rezerve de capital și 
standarde de lichiditate ca instituțiile de 
credit. 

Or. en 

 
 


