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22.4.2015 A8-0041/2 

Amendement  2 

Eva Joly 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0041/2015 

Neena Gill 

Geldmarktfondsen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Een MMF of een MMF-beheerder 

kan zijn gevestigd in een derde land of 

rechtsgebied, mits dat derde land of 

rechtsgebied geen land of rechtsgebied is: 

 – waar geen daadwerkelijke informatie-

uitwisseling plaatsvindt met buitenlandse 

belastingautoriteiten, 

 – waar een gebrek aan transparantie 

bestaat in de wetgevende, justitiële of 

bestuursrechtelijke regelgeving, 

 – waar geen verplichting tot een reële 

lokale aanwezigheid geldt,  

 – dat zich gedraagt als een offshore 

financieel centrum, 

 – waar geen belastingregeling geldt 

zonder of met slechts nominale 

belastingen of voordelen worden 

toegekend, ook al is er geen sprake van 

enige reële economische activiteit of 

wezenlijke economische aanwezigheid in 

het derde land dat deze belastingvoordelen 

verleent, 

 – dat beschikt over passende 

samenwerkingsovereenkomsten met de 

bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 

herkomst van de MMF-beheerder, 

hetgeen inhoudt dat voor doeltreffende 

informatie-uitwisseling kan worden 
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gezorgd die de bevoegde autoriteiten in 

staat stelt hun taken overeenkomstig deze 

verordening uit te voeren, 

 – dat niet op de lijst staat van niet-

coöperatieve landen en gebieden van de 

FATF, 

 – dat een overeenkomst heeft gesloten met 

de lidstaat van herkomst van de MMF-

beheerder en met elke andere lidstaat 

waar de rechten van deelneming in of 

aandelen van het MMF naar voornemen 

zullen worden verhandeld, zodat 

gewaarborgd is dat het derde land volledig 

aan de normen van artikel 26 van het 

OESO-modelverdrag inzake belasting op 

inkomen en vermogen voldoet en een 

doeltreffende informatie-uitwisseling in 

fiscale aangelegenheden verzekert, met 

inbegrip van alle multilaterale 

belastingovereenkomsten. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/3 

Amendement  3 

Eva Joly 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0041/2015 

Neena Gill 

Geldmarktfondsen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 27 – lid 5 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De vaste NAV per recht van 

deelneming of aandeel van een CNAV 

MMF wordt afgerond naar het 

dichtstbijzijnde basispunt of het 

equivalent daarvan wanneer de NAV in 

een munteenheid wordt gepubliceerd. 

5. Vóór ...* evalueert de Commissie de 

effecten en tenuitvoerlegging van deze 

verordening, waarbij ze tevens kijkt naar 

de frequentie van het gebruik van de 

vrijwaringsmechanismen als bedoeld in 

artikel 27, lid 4, onder d), en doet ze deze 

evaluatie toekomen aan het Europees 

Parlement en de Raad. 

 De geldigheidsduur van vergunningen die 

in het kader van deze verordening aan 

LVNAV MMF's, retail-CNAV MMF's en 

overheidsschuld-CNAV MMF's worden 

toegekend, verstrijkt op ....**. 

 De Commissie onderzoekt of in deze 

verordening voldoende aandacht wordt 

besteed aan systeemrisico's in verband 

met MMF's en aan bedreigingen voor de 

financiële stabiliteit van het financiële 

stelsel van de Unie of voor delen daarvan. 

Op basis van de bevindingen van het in de 

eerste alinea bedoelde verslag onderzoekt 

de Commissie de mogelijkheid om de 

tweede alinea te herzien. 

* PB gelieve de datum in te voegen: vier 

jaar na de datum van inwerkingtreding 

van deze verordening. 

** PB gelieve de datum in te voegen: vijf 

jaar na de inwerkingtreding van deze 
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verordening. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/4 

Amendement  4 

Eva Joly 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0041/2015 

Neena Gill 

Geldmarktfondsen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 38 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 38 bis 

 Verplichtingen inzake het beloningsbeleid 

van MMF's 

 1. Het beloningsbeleid van MMF's dient 

transparant te zijn. Derhalve dienen 

MMF's een beloningsbeleid en 

beloningspraktijken in te voeren en toe te 

passen die in overeenstemming zijn met 

en bijdragen aan een gezond en 

doeltreffend risicobeheer en die niet 

aanmoedigen tot het nemen van risico's 

welke niet te verenigen zijn met het 

risicoprofiel, het reglement of de statuten 

van het door hen beheerde fonds. 

 2. Het beloningsbeleid en de 

beloningspraktijken hebben betrekking op 

vaste en variabele componenten van 

salarissen en uitkeringen uit hoofde van 

discretionaire pensioenen. 

 3. De variabele component van salarissen 

bedraagt niet meer dan 100 % van de 

vaste component van de totale beloning 

per persoon. De lidstaten kunnen een 

lager maximumpercentage vaststellen. 

 4. Het beloningsbeleid en de 

beloningspraktijken zijn van toepassing 

op de volgende personeelscategorieën, met 

inbegrip van werknemers en andere 
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personeelsleden zoals – maar niet beperkt 

tot – tijdelijk personeel of 

arbeidscontractanten op fonds- of 

subfondsniveau: 

 (a) fondsbeheerders; 

 (b) andere personen dan fondsbeheerders, 

die investeringsbeslissingen nemen welke 

van invloed zijn op de risicopositie van het 

fonds; 

 (c) andere personen dan fondsbeheerders, 

die bevoegd zijn om invloed uit te oefenen 

op werknemers, waaronder 

beleggingsbeleidsadviseurs en -analisten; 

 (d) hoger leidinggevend personeel en 

personeel met risiconemende of 

controlefuncties; en 

 (e) alle andere werknemers of 

personeelsleden zoals – maar niet beperkt 

tot – tijdelijk personeel of 

arbeidscontractanten wier totale beloning 

binnen de beloningsschaal valt van hoger 

leidinggevend personeel en besluitvormers 

en wier beroepswerkzaamheden een 

wezenlijke invloed uitoefenen op het 

risicoprofiel van de beheermaatschappijen 

of van het MMF dat zij beheren. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/5 

Amendement  5 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0041/2015 

Neena Gill 

Geldmarktfondsen 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) MMF's kunnen worden beschouwd 

als onderdeel van het 

schaduwbankenstelsel omdat zij looptijd- 

en liquiditeitstransformaties uitvoeren. In 

tegenstelling tot bankdeposito's hebben 

MMF's echter geen toegang tot officiële 

steun en vangnetfaciliteiten, en aangezien 

ze weinig mogelijkheden hebben om 

verliezen op te vangen, ontvangen ze ook 

geen expliciete steun van 

sponsorbedrijven. Bovendien kunnen 

beleggers MMF's, met name fondsen met 

een constante intrinsieke waarde (CNAV) 

die een onveranderlijke nominale waarde 

nastreven, zien als veilig alternatief voor 

bankdeposito's. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/6 

Amendement  6 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Eva Joly 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0041/2015 

Neena Gill 

Geldmarktfondsen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Een MMF of een MMF-beheerder kan 

zijn gevestigd in een derde land, mits het 

derde land geen land is: 

 – waar geen of slechts nominale 

belastingen worden geheven, 

 – waar geen daadwerkelijke informatie-

uitwisseling plaatsvindt met buitenlandse 

belastingautoriteiten, 

 – waar een gebrek aan transparantie 

bestaat in de wetgevende, justitiële of 

bestuursrechtelijke regelgeving, 

 – waar geen verplichting tot een reële 

lokale aanwezigheid geldt, 

 – dat zich gedraagt als een offshore 

financieel centrum. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/7 

Amendement  7 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Eva Joly 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0041/2015 

Neena Gill 

Geldmarktfondsen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Een abi-MMF of een abi-beheerder 

van een MMF kan zijn gevestigd in een 

derde land, mits dat derde land geen land 

is: 

 – waar geen of slechts nominale 

belastingen worden geheven, 

 – waar geen daadwerkelijke informatie-

uitwisseling plaatsvindt met buitenlandse 

belastingautoriteiten, 

 – waar een gebrek aan transparantie 

bestaat in de wetgevende, justitiële of 

bestuursrechtelijke regelgeving, 

 – waar geen verplichting tot een reële 

lokale aanwezigheid geldt, 

 – dat zich gedraagt als een offshore 

financieel centrum. 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

22.4.2015 A8-0041/8 

Amendement  8 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0041/2015 

Neena Gill 

Geldmarktfondsen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 27 – lid 5 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De vaste NAV per recht van 

deelneming of aandeel van een CNAV 

MMF wordt afgerond naar het 

dichtstbijzijnde basispunt of het 

equivalent daarvan wanneer de NAV in 

een munteenheid wordt gepubliceerd. 

5. Vóór ...* evalueert de Commissie de 

effecten en tenuitvoerlegging van deze 

verordening, waarbij ze tevens kijkt naar 

de frequentie van het gebruik van de 

vrijwaringsmechanismen als bedoeld in 

artikel 27, lid 4, onder d), en doet ze deze 

evaluatie toekomen aan het Europees 

Parlement en de Raad. 

 De geldigheidsduur van vergunningen die 

in het kader van deze verordening aan 

LVNAV MMF's, retail-CNAV MMF's en 

overheidsschuld-CNAV MMF's worden 

toegekend, verstrijkt op ....**. 

 De Commissie onderzoekt of LVNAV 

MMF's, retail-CNAV MMF's en 

overheidsschuld-CNAV MMF's 

voldoende oog hebben voor 

systeemrisico's en bedreigingen voor de 

financiële stabiliteit van het financiële 

stelsel van de Unie of voor delen daarvan. 

In het licht van de uitkomsten van dit 

onderzoek en de gevolgen voor de 

financiële stabiliteit presenteert de 

Commissie wetgevingsvoorstellen 

overeenkomstig de eerste alinea. 

* PB gelieve de datum in te voegen: vier 

jaar na de datum van inwerkingtreding 

van deze verordening. 
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** PB gelieve de datum in te voegen: vijf 

jaar na de inwerkingtreding van deze 

verordening. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/9 

Amendement  9 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0041/2015 

Neena Gill 

Geldmarktfondsen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 30 – lid 1 – alinea 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Elk CNAV MMF legt een NAV-buffer aan 

en handhaaft deze buffer te allen tijde op 

ten minste 3 % van de totale waarde van de 

activa van het CNAV MMF. De totale 

waarde van de activa van het CNAV MMF 

wordt berekend als de som van de waarde 

van elk activum van het MMF vastgesteld 

in overeenstemming met artikel 26, leden 3 

of 4. 

Elk CNAV MMF legt een NAV-buffer 

aan en handhaaft deze buffer te allen tijde 

op ten minste 3 % van de totale waarde 

van de activa van het CNAV MMF. De 

totale waarde van de activa van het 

CNAV MMF wordt berekend als de som 

van de waarde van elk activum van het 

MMF vastgesteld in overeenstemming 

met artikel 26, leden 3 of 4. Vóór ...* 

worden alle in de Unie gevestigde, 

beheerde of verhandelde CNAV MMF's 

omgezet in VNAV MMF's. 

________ 

* PB gelieve de datum in te voegen: vijf 

jaar na de inwerkingtreding van deze 

verordening. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/10 

Amendement  10 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0041/2015 

Neena Gill 

Geldmarktfondsen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 30 – lid 1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. In afwijking van lid 1 kan een 

CNAV MMF in de Unie blijven opereren 

wanneer het een bankvergunning 

verkrijgt in overeenstemming met 

Verordening (EU) nr. 575/2013 en 

Richtlijn 2013/36/EU en wanneer het 

dezelfde kapitaalbuffers en 

liquiditeitsnormen hanteert als 

kredietinstellingen. 

Or. en 

 

 


