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22.4.2015 A8-0041/2 

Pakeitimas  2 

Eva Joly 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0041/2015 

Neena Gill 

Pinigų rinkos fondai 

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

Pasiūlymas d÷l reglamento 

3 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. PRF arba PRF valdytojas gali būti 

įsisteigęs trečiojoje valstyb÷je arba 

jurisdikcijoje, jei tai n÷ra valstyb÷ arba 

jurisdikcija: 

 – kurioje trūksta veiksmingo keitimosi 

informacija su užsienio šalių mokesčių 

institucijomis, 

 – kurios teis÷s aktų, teismin÷s arba 

administracin÷s nuostatos yra 

neskaidrios, 

 – kurioje netaikomas faktinio buvimo 

vietoje reikalavimas arba  

 – kuri veikia kaip lengvatinių mokesčių 

centras, 

 – kuri nenustato mokestinių priemonių, 

pagal kurias numatyti simboliniai 

mokesčiai arba jų iš viso nenumatyta, ir 

nesuteikia lengvatų, kurios taikomos net 

ir tuo atveju, kai nevykdoma jokia reali 

ekonomin÷ veikla ir n÷ra didelio 

ekonominio aktyvumo tokias lengvatas 

suteikiančioje trečiojoje valstyb÷je, 

 – kuri yra sudariusi atitinkamus 

bendradarbiavimo susitarimus su PRF 

valdytojo buvein÷s valstyb÷s nar÷s 

kompetentingomis institucijomis, kuriuos 

taikant galima užtikrinti veiksmingą 

keitimąsi informacija ir kompetentingos 

institucijos gali vykdyti savo pareigas 
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pagal šį reglamentą, 

 – kuri n÷ra įtraukta į Finansinių veiksmų 

darbo grup÷s (FATF) sudarytą 

nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų 

sąrašą, 

 – kuri yra pasirašiusi susitarimą su PRF 

valdytojo buvein÷s valstybe nare ir su bet 

kuria kita valstybe nare, kurioje ketinama 

platinti PRF investicinius vienetus ar 

akcijas, kad būtų užtikrinta, jog trečioji 

šalis visiškai atitinka EBPO pavyzdin÷s 

sutarties d÷l pajamų bei kapitalo 26 

straipsnyje nustatytus standartus ir 

užtikrina veiksmingą keitimąsi 

informacija mokesčių klausimais, 

įskaitant bet kokius daugiašalius 

mokesčių susitarimus. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/3 

Pakeitimas  3 

Eva Joly 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0041/2015 

Neena Gill 

Pinigų rinkos fondai 

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

Pasiūlymas d÷l reglamento 

27 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. PGTV PRF investicinio vieneto ar 

akcijos pastovi GTV gali būti apvalinama 

iki artimiausio procentinio punkto arba jo 

ekvivalento, kai GTV skelbiama valiutos 

vienetu. 

5. Ne v÷liau kaip...* Komisija atlieka šio 

reglamento poveikio ir įgyvendinimo 

peržiūrą, įskaitant 27 straipsnio 4 dalies 

d punkte nurodytų taikomų apsaugos 

mechanizmų dažnumą, ir pateikia ją 

Europos Parlamentui ir Tarybai. 

 Pagal šį reglamentą išduoti mažo 

kintamumo GTV PRF, Komisija 

neprofesionaliesiems investuotojams skirti 

PGTV PRF ir valdžios sektoriaus skolos 

PGTV PRF veiklos leidimai baigia galioti 

...*. 

 Komisija išnagrin÷ja, ar reglamente 

tinkamai atsižvelgiama į sisteminę riziką, 

susijusią su PRF, arba gr÷smę visos 

Sąjungos ar jos dalies finansų sistemos 

finansiniam stabilumui. Atsižvelgdama į 

pirmoje pastraipoje nurodytos peržiūros 

rezultatus, Komisija apsvarsto galimybę 

peržiūr÷ti antrą pastraipą. 

*OL įrašyti datą: ketveri metai po šio 

reglamento įsigaliojimo dienos. 

**OL įrašyti datą: penkeri metai nuo šio 

reglamento įsigaliojimo dienos. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/4 

Pakeitimas  4 

Eva Joly 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0041/2015 

Neena Gill 

Pinigų rinkos fondai 

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

Pasiūlymas d÷l reglamento 

38 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 38a straipsnis 

 Su PRF atlyginimų politika susiję 

įpareigojimai 

 1. PRF taiko skaidrią atlyginimų politiką. 

Atitinkamai PRF nustato ir taiko 

atlyginimų politiką ir praktiką, kurios 

der÷tų su patikimu ir veiksmingu rizikos 

valdymu bei jį skatintų ir kuriomis nebūtų 

skatinamas su jų valdomų PRF rizikos 

pobūdžiu, taisykl÷mis ar steigimo 

dokumentais nesuderinamas rizikos 

prisi÷mimas. 

 2. Pagal tą atlyginimų politiką ir praktiką 

numatomi fiksuotosios ir kintamosios 

darbo užmokesčio dalių ir savo nuožiūra 

planuojamų išmok÷ti pensijų dydžiai. 

 3. Kintamoji darbo užmokesčio dalis 

neviršija 100 % fiksuotosios viso 

atlyginimo dalies kiekvienam asmeniui. 

Valstyb÷s nar÷s gali nustatyti mažesnę 

maksimalią procentinę dalį. 

 4. Atlyginimų politika ir praktika 

taikomos tų kategorijų darbuotojams, 

įskaitant fondo ar subfondo lygmens 

darbuotojus ir kitus personalo narius, ar 

jie būtų laikini darbuotojai, ar 

sutartininkai (bet jais neapsiribojant), 

kurie yra: 
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 a) fondų valdytojai; 

 b) kiti asmenys (ne fondų valdytojai), 

priimantys investavimo sprendimus, 

darančius poveikį fondo rizikos pozicijai; 

 c) kiti asmenys (ne fondų valdytojai), 

turintys galios paveikti darbuotojus, 

įskaitant investavimo politikos patar÷jus ir 

analitikus; 

 d) vyresnieji vadovai, už riziką atsakingi 

darbuotojai ir kontrol÷s funkcijas 

atliekantys darbuotojai ir 

 e) visi kiti darbuotojai ir personalas, 

įskaitant laikinus darbuotojus ir 

sutartininkus (bet jais neapsiribojant), 

kurių gaunamo atlyginimo dydis siekia 

vyresniųjų vadovų ir už sprendimų 

pri÷mimą atsakingų darbuotojų 

atlyginimų dydį, kurių profesin÷ veikla 

turi esminį poveikį valdymo įmonių arba 

jų valdomų PRF rizikos pobūdžiui. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/5 

Pakeitimas  5 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0041/2015 

Neena Gill 

Pinigų rinkos fondai 

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

Pasiūlymas d÷l reglamento 

2 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (2a) PRF gali būti laikomi šeš÷lin÷s 

bankų sistemos dalimi remiantis tuo, kad 

jie keičia įsipareigojimų įgyvendinimo 

terminus ir likvidumą. Tačiau, priešingai 

nei bankų ind÷liams, PRF neskiriama 

oficiali parama ir netaikomos finansinio 

stabilumo stiprinimo priemon÷s ir, 

tur÷dami mažų galimybių padengti 

nuostolius, jie taip pat negauna aiškios 

bendrovių paramos. Be to, investuotojai 

gali manyti, kad PRF, ypač nekintamą 

nominaliąją vertę siekiantys išlaikyti 

pastovios grynojo turto vert÷s fondai, yra 

saugi alternatyva banko ind÷liams. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/6 

Pakeitimas  6 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL frakcijos vardu 

Eva Joly 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0041/2015 

Neena Gill 

Pinigų rinkos fondai 

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

Pasiūlymas d÷l reglamento 

3 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 PRF arba PRF valdytojas gali būti 

įsisteigęs trečiojoje valstyb÷je, jei tai n÷ra 

valstyb÷: 

 – kurioje netaikomi jokie mokesčiai arba 

jie yra tik simboliniai, 

 – kurioje trūksta veiksmingo keitimosi 

informacija su užsienio šalių mokesčių 

institucijomis, 

 – kurios teis÷s aktų, teismin÷s arba 

administracin÷s nuostatos yra 

neskaidrios, 

 – kurioje netaikomas faktinio buvimo 

vietoje reikalavimas, 

 – kuri veikia kaip lengvatinių mokesčių 

centras. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/7 

Pakeitimas  7 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL frakcijos vardu 

Eva Joly 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0041/2015 

Neena Gill 

Pinigų rinkos fondai 

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

Pasiūlymas d÷l reglamento 

4 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. AIF tipo PRF arba AIF tipo PRF 

valdytojas gali būti įsisteigęs trečiojoje 

valstyb÷je, jei tai n÷ra valstyb÷: 

 – kurioje netaikomi jokie mokesčiai arba 

jie yra tik simboliniai, 

 – kurioje trūksta veiksmingo keitimosi 

informacija su užsienio šalių mokesčių 

institucijomis, 

 – kurios teis÷s aktų, teismin÷s arba 

administracin÷s nuostatos yra 

neskaidrios, 

 – kurioje netaikomas faktinio buvimo 

vietoje reikalavimas, 

 – kuri veikia kaip lengvatinių mokesčių 

centras. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/8 

Pakeitimas  8 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0041/2015 

Neena Gill 

Pinigų rinkos fondai 

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

Pasiūlymas d÷l reglamento 

27 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. PGTV PRF investicinio vieneto ar 

akcijos pastovi GTV gali būti apvalinama 

iki artimiausio procentinio punkto arba jo 

ekvivalento, kai GTV skelbiama valiutos 

vienetu. 

5. Ne v÷liau kaip...* Komisija atlieka šio 

reglamento poveikio ir įgyvendinimo 

peržiūrą, įskaitant 27 straipsnio 4 dalies 

d punkte nurodytų taikomų apsaugos 

mechanizmų dažnumą, ir pateikia ją 

Europos Parlamentui ir Tarybai. 

 Pagal šį reglamentą išduoti mažo 

kintamumo GTV PRF, 

neprofesionaliesiems investuotojams skirti 

PGTV PRF ir valdžios sektoriaus skolos 

PGTV PRF veiklos leidimai baigia galioti 

...*. 

 Komisija išnagrin÷ja, ar mažo kintamumo 

GTV PRF, neprofesionaliesiems 

investuotojams skirtiems PGTV PRF ir 

valdžios sektoriaus skolos PGTV PRF 

tinkamai atsižvelg÷ į sisteminę riziką arba 

gr÷smę visos Sąjungos ar jos dalies 

finansų sistemos finansiniam stabilumui. 

Atsižvelgdama į šio peržiūros rezultatus ir 

į poveikį finansiniam stabilumui, 

Komisija pagal pirmą pastraipą pateikia 

pasiūlymus d÷l teis÷kūros procedūra 

priimamų aktų. 

*OL įrašyti datą: ketveri metai po šio 

reglamento įsigaliojimo dienos. 

**OL įrašyti datą: penkeri metai nuo šio 

reglamento įsigaliojimo dienos. 
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Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/9 

Pakeitimas  9 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0041/2015 

Neena Gill 

Pinigų rinkos fondai 

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

Pasiūlymas d÷l reglamento 

30 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kiekvienas PGTV PRF suformuoja ir 

palaiko GTV rezervą, kurio dydis visuomet 

siekia bent 3 % bendros PGTV PRF turto 

vert÷s. Bendra PGTV PRF turto vert÷ 

apskaičiuojama kaip kiekvieno PRF turto 

vieneto verčių, nustatytų pagal 26 

straipsnio 3 arba 4 dalį, suma. 

1. Kiekvienas PGTV PRF suformuoja ir 

palaiko GTV rezervą, kurio dydis visuomet 

siekia bent 3 % bendros PGTV PRF turto 

vert÷s. Bendra PGTV PRF turto vert÷ 

apskaičiuojama kaip kiekvieno PRF turto 

vieneto verčių, nustatytų pagal 26 

straipsnio 3 arba 4 dalį, suma. Ne v÷liau 

kaip...* visi PGTV PRF, kurie yra įsteigti, 

valdomi arba kurių investiciniai vienetai 

ar akcijos platinami Sąjungoje, 

pakeičiami KGTV PRF. 

________ 

*OL įrašyti datą: penkeri metai nuo šio 

reglamento įsigaliojimo dienos. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/10 

Pakeitimas  10 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0041/2015 

Neena Gill 

Pinigų rinkos fondai 

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

Pasiūlymas d÷l reglamento 

30 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Nukrypstant nuo 1 dalies, PGTV PRF 

Sąjungoje ir toliau veikia, jei gauna 

banko licenciją pagal Reglamentą (ES) 

Nr. 575/2013/ES ir Direktyvą (ES) 

Nr. 213/36/ES ir jei laikosi tų pačių 

kapitalo rezervo ir likvidumo standartų 

kaip kredito įstaigos. 

Or. en 

 

 


