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22.4.2015 A8-0041/2 

Ändringsförslag  2 
Eva Joly 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2015 
Neena Gill 
Penningmarknadsfonder 

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

Förslag till förordning 
Artikel 3 – punkt 1a (ny) 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. En penningmarknadsfond eller en 

förvaltare av en penningmarknadsfond 

kan vara etablerad i ett tredjeland eller en 

jurisdiktion utanför EU, förutsatt att det 

inte är ett land eller en jurisdiktion 

 − där det saknas ett effektivt utbyte av 

information med utländska 

skattemyndigheter, 

 − där det råder brist på transparens i 

lagstiftande, rättsliga eller administrativa 

bestämmelser, 

 − där det inte finns några krav på en 

väsentlig lokal närvaro,  

 − som agerar som ett finansiellt offshore-

centrum. 

 − som inte har skattebestämmelser som 

tillåter inga eller endast nominella skatter 

eller som beviljar förmåner även utan att 

det förekommer någon verklig ekonomisk 

verksamhet och ekonomisk närvaro i det 

tredjeland som erbjuder sådana 

skatteförmåner, 

 − som har lämpliga 

samarbetsarrangemang med de behöriga 

myndigheterna i 

penningmarknadsfondsförvaltarens 

hemmedlemsstat, vilket innebär att ett 

effektivt informationsutbyte kan 
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säkerställas som gör det möjligt för 

behöriga myndigheter att utföra sina 

skyldigheter i enlighet med denna 

förordning, 

 − som inte finns med i förteckningen över 

icke samarbetsvilliga länder och 

territorier av arbetsgruppen för 

finansiella åtgärder mot penningtvätt och 

finansiering av terrorism (FATF), 

 − som har undertecknat en 

överenskommelse med 

penningmarknadsfondsförvaltarens 

hemmedlemsstat och med varje annan 

medlemsstat där andelarna eller aktierna i 

penningmarknadsfonden är avsedda att 

marknadsföras, så att det är säkerställt att 

tredjelandet till fullo uppfyller normerna i 

artikel 26 i OECD:s modellavtal för 

skatter på inkomst och förmögenhet och 

garanterar ett effektivt informationsutbyte 

i skatteärenden, inklusive eventuella 

multilaterala skatteavtal. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/3 

Ändringsförslag  3 
Eva Joly 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2015 
Neena Gill 
Penningmarknadsfonder 

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

Förslag till förordning 
Artikel 27 – punkt 5 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Det fasta fondandelsvärdet får 

avrundas till närmaste procentenhet eller 

motsvarande om fondandelsvärdet 

publiceras i en valutaenhet. 

5. Senast den ...* ska kommissonen se 

över effekterna och genomförandet av 

denna förordning, inbegripet hur ofta de 

skyddsmekanismer som avses i 

artikel 27.4d tillämpas, och lägga fram 

denna översyn för Europaparlamentet 

och rådet. 

 Auktorisationer som beviljats 

penningmarknadsfonder med lågvolatilt 

fondandelsvärde, 

penningmarknadsfonder med fast 

fondandelsvärde för icke-professionella 

investerare och statspappersbaserade 

penningmarknadsfonder med fast 

fondandelsvärde, i enlighet med denna 

förordning ska löpa ut den ...**. 

 Kommissionen ska undersöka huruvida 

systemrisk kopplad till 

penningmarknadsfonder och varje hot 

mot den finansiella stabiliteten i hela eller 

delar av unionens finanssystem har 

hanterats korrekt av denna förordning. 

På grundval av slutsatserna i rapporten 

som avses i första stycket ska 

kommissionen undersöka möjligheten att 

se över andra stycket. 

 _________________ 

 * EUT, för in datum: fyra år efter det att 
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denna förordning har antagits. 

**EUT, för in datum: fem år efter denna 

förordnings ikraftträdande. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/4 

Ändringsförslag  4 
Eva Joly 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2015 
Neena Gill 
Penningmarknadsfonder 

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

Förslag till förordning 
Artikel 38a (ny) 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 38a 

 Skyldigheter i samband med 

penningmarknadsfondernas 

ersättningspolicy 

 1. Penningmarknadsfonderna ska ha en 

öppen ersättningspolicy. 

Penningmarknadsfonderna ska därför 

upprätta och tillämpa en ersättningspolicy 

och ersättningspraxis som är förenlig med 

och främjar en sund och effektiv 

riskhantering och inte uppmuntrar till ett 

risktagande som strider mot riskprofilen, 

fondbestämmelserna eller 

bolagsordningarna för de 

penningmarknadsfonder som de förvaltar. 

 2. Ersättningspolicyn och 

ersättningspraxisen ska innefatta fasta 

och rörliga lönedelar och diskretionära 

pensionsförmåner. 

 3. Den rörliga lönedelen ska inte överstiga 

100 % av den fasta delen av den totala 

ersättningen för varje enskild person. 

Medlemsstaterna får fastställa en lägre 

maximal procentsats. 

 4. Ersättningspolicyn och 

ersättningspraxisen ska tillämpas på de 

personalkategorier, inklusive anställda 

och övrig personal, bl.a., men inte 
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uteslutande, tillfälligt anställda och 

kontraktsanställda, på fondnivå eller 

lägre nivåer som är 

 a) fondförvaltare, 

 b) andra personer än fondförvaltare, som 

fattar investeringsbeslut som inverkar på 

fondens riskposition, 

 c) andra personer än fondförvaltare, som 

är behöriga att utöva inflytande över 

sådana anställda, inklusive 

investeringsrådgivare och 

investeringsanalytiker, 

 d) den högsta ledningen, risktagare och 

personal på ledande befattningar och 

 e) alla andra anställda och övrig personal, 

bl.a., men inte uteslutande, tillfälligt 

anställda och kontraktsanställda vilkas 

totala ersättning är så hög att de hamnar i 

samma ersättningsklass som den högre 

ledningen och beslutsfattare och som i 

tjänsten utövar ett väsentligt inflytande på 

riskprofilen för förvaltningsbolagen eller 

de penningmarknadsfonder de förvaltar. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/5 

Ändringsförslag  5 
Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2015 
Neena Gill 
Penningmarknadsfonder 

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

Förslag till förordning 
Skäl 2a (nytt) 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2a) Penningmarknadsfonder kan 

betraktas som en del av 

skuggbanksystemet eftersom de utför 

löptids- och likviditetstransformeringar. I 

motsats till bankinlåning har 

penningmarknadsfonder dock inte 

tillgång till officiella stöd- och 

säkerhetsmekanismer. Eftersom de har 

liten förmåga att absorbera förluster får 

de heller inget explicit tillskott från 

försörjarna. Investerare kan dessutom 

uppfatta penningmarknadsfonder som 

säkra alternativ till bankinlåning, särskilt 

när det gäller sådana fonder med fast 

fondandelsvärde där man eftersträvar att 

upprätthålla ett oförändrat nominellt 

värde. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/6 

Ändringsförslag  6 
Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 
för GUE/NGL-gruppen 

Eva Joly 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2015 
Neena Gill 
Penningmarknadsfonder 

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

Förslag till förordning 
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1a (nytt) 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 En penningmarknadsfond eller en 

förvaltare av en penningmarknadsfond 

kan vara etablerad i ett tredjeland, under 

förutsättning att det tredjelandet inte är 

ett land 

 − som inte tar ut någon skatt eller endast 

nominell skatt, 

 − där det saknas ett effektivt utbyte av 

information med utländska 

skattemyndigheter, 

 − där det råder brist på transparens i 

lagstiftande, rättsliga eller administrativa 

bestämmelser, 

 − där det inte finns några krav på en 

väsentlig lokal närvaro, 

 − som marknadsför sig självt som ett 

finansiellt offshore-centrum. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/7 

Ändringsförslag  7 
Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 
för GUE/NGL-gruppen 

Eva Joly 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2015 
Neena Gill 
Penningmarknadsfonder 

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

Förslag till förordning 
Artikel 4 – punkt 1a (ny) 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. En penningmarknadsfond som är en 

AIF-fond eller en förvaltare av en AIF-

fond som förvaltar en 

penningmarknadsfond kan vara etablerad 

i ett tredjeland, under förutsättning att det 

tredjelandet inte är ett land. 

 − som inte tar ut någon skatt eller endast 

nominell skatt, 

 − där det saknas ett effektivt utbyte av 

information med utländska 

skattemyndigheter, 

 − där det råder brist på transparens i 

lagstiftande, rättsliga eller administrativa 

bestämmelser, 

 − där det inte finns några krav på en 

väsentlig lokal närvaro, 

 − som marknadsför sig självt som ett 

finansiellt offshore-centrum. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/8 

Ändringsförslag  8 
Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2015 
Neena Gill 
Penningmarknadsfonder 

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

Förslag till förordning 
Artikel 27 – punkt 5 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Det fasta fondandelsvärdet får avrundas 

till närmaste procentenhet eller 

motsvarande om fondandelsvärdet 

publiceras i en valutaenhet. 

5. Senast den ...* ska kommissonen se 

över effekterna och genomförandet av 

denna förordning, inbegripet hur ofta de 

skyddsmekanismer som avses i 

artikel 27.4d tillämpas, och lägga fram 

denna översyn för Europaparlamentet 

och rådet. 

 Auktorisationer som beviljats 

penningmarknadsfonder med lågvolatilt 

fondandelsvärde, 

penningmarknadsfonder med fast 

fondandelsvärde för icke-professionella 

investerare och statspappersbaserade 

penningmarknadsfonder med fast 

fondandelsvärde, i enlighet med denna 

förordning ska löpa ut den ...**. 

 Kommissionen ska undersöka huruvida 

systemrisk liksom eventuella hot mot den 

finansiella stabiliteten i hela eller delar av 

unionens finanssystem har hanterats 

korrekt av penningmarknadsfonder med 

lågvolatilt fondandelsvärde, 

penningmarknadsfonder med fast 

fondandelsvärde för icke-professionella 

investerare och statspappersbaserade 

penningmarknadsfonder med fast 

fondandelsvärde. I linje med resultaten av 

denna översyn och inverkan på den 

finansiella stabiliteten ska kommissionen 
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lägga fram lagstiftningsförslag i enlighet 

med första stycket. 

 _______________ 

 * EUT, för in datum: fyra år efter det att 

denna förordning har antagits. 

**EUT, för in datum: fem år efter denna 

förordnings ikraftträdande. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/9 

Ändringsförslag  9 
Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2015 
Neena Gill 
Penningmarknadsfonder 

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

Förslag till förordning 
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Alla penningmarknadsfonder med fast 

fondandelsvärde ska inrätta och alltid ha en 

buffert som uppgår till minst 3 % av det 

totala värdet av fondens tillgångar. Det 

totala värdet av tillgångarna i en 

penningmarknadsfond med fast 

fondandelsvärde ska beräknas som 

summan av värdet av alla tillgångar i 

fonden fastställt i enlighet med artikel 26.3 

eller 26.4. 

1. Alla penningmarknadsfonder med fast 

fondandelsvärde ska inrätta och alltid ha 

en buffert som uppgår till minst 3 % av 

det totala värdet av fondens tillgångar. Det 

totala värdet av tillgångarna i en 

penningmarknadsfond med fast 

fondandelsvärde ska beräknas som 

summan av värdet av alla tillgångar i 

fonden fastställt i enlighet med artikel 

26.3 eller 26.4. Senast den ...* ska alla 

penningmarknadsfonder med fast 

fondandelsvärde som är etablerade, 

förvaltas eller marknadsförs i unionen 

omvandlas till penningmarknadsfonder 

med rörligt fondandelsvärde. 

 _______________ 

 * EUT, för in datum: fem år efter denna 

förordnings ikraftträdande. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/10 

Ändringsförslag  10 
Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2015 
Neena Gill 
Penningmarknadsfonder 

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

Förslag till förordning 
Artikel 30 – punkt 1a (ny) 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Genom undantag från punkt 1 får en 

penningmarknadsfond med fast 

fondandelsvärde fortsätta att bedriva 

verksamhet i unionen om den erhåller en 

banklicens i enlighet med förordning 

(EU) nr 575/2013/EU och direktiv (EU) 

nr 2013/36/EU och uppfyller samma 

kapitalbuffertar och likviditetsstandarder 

som kreditinstitut. 

Or. en 

 

 


