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22.4.2015 A8-0041/2 

Predlog spremembe  2 
Eva Joly 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0041/2015 
Neena Gill 
Skladi denarnega trga 

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

Predlog uredbe 
Člen 3 – odstavek 1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. SDT ali upravitelj SDT ima lahko 
sedež v tretji državi ali jurisdikciji, če ne 
gre za državo ali jurisdikcijo: 

 – v kateri ni učinkovite izmenjave 
informacij s tujimi davčnimi organi, 

 – v kateri zakonodajni, sodni ali upravni 
predpisi niso pregledni, 

 – v kateri se ne zahteva dejanska lokalna 
prisotnost,  

 – ki je off-shore finančno središče, 

 – ki nima davčnih ukrepov, v okviru 
katerih ne bi bilo davkov ali bi bili zgolj 
nominalni ali bi se odobrile ugodnosti 
tudi brez dejanske gospodarske dejavnosti 
in dejanske gospodarske prisotnosti v 
tretji državi, ki ponuja te davčne 
ugodnosti, 
 

 – ki nima sklenjenih ustreznih dogovorov 
o sodelovanju s pristojnimi organi 
matične države članice upravitelja SDT, 
torej ni mogoče zagotoviti učinkovite 
izmenjave informacij, ki bi pristojnim 
organom omogočala, da svoje naloge 
opravljajo v skladu s to uredbo, 

 – ki je na seznamu držav in ozemelj, ki ne 
sodelujejo, ki ga je sestavila projektna 
skupina za finančno ukrepanje proti 
pranju denarja in financiranju 
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terorističnih dejavnosti, 

 – ki ni podpisala sporazuma z matično 
državo članico upravitelja SDT in s 
katerokoli drugo državo članico, v kateri 
se nameravajo tržiti enote ali deleži SDT, 
tako da je zagotovljeno, da tretja država v 
celoti izpolnjuje standarde iz člena 26 
Vzorčne konvencije OECD o davku na 
dohodek in kapital ter zagotavlja 
učinkovito izmenjavo informacij o 
davčnih zadevah, vključno z vsemi 
večstranskimi davčnimi sporazumi. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/3 

Predlog spremembe  3 
Eva Joly 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0041/2015 
Neena Gill 
Skladi denarnega trga 

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

Predlog uredbe 
Člen 27 – odstavek 5 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Konstantna NVS na enoto ali 
delež SDT KNVS se lahko zaokroži na 
najbližjo bazično točko ali njeno 
ustreznico, kadar je NVS objavljena v 
denarni enoti. 

5. Komisija do …* opravi pregled učinka 
in izvajanja te uredbe, vključno s 
pogostostjo uporabe varnostnih 
mehanizmov v skladu s členom 27(4)(d), 
in ga predstavi Evropskemu parlamentu 
in Svetu. 

 Veljavnost dovoljenj, ki se izdajo MNNVS, 
KNVS za male vlagatelje in SDT KNVS za 
naložbe v instrumente javnega dolga v 
okviru te uredbe, poteče …**. 

 Komisija preuči, ali so v tej uredbi 
ustrezno obravnavana sistemska tveganja 
za SDT ter nevarnosti za finančno 
stabilnost celotnega finančnega sistema 
Unije ali njegovega dela. Komisija na 
podlagi ugotovitev poročila iz prvega 
pododstavka preuči, ali bi bilo treba 
revidirati drugi pododstavek. 

*UL, prosimo, vstavite datum: štiri leta po 
datumu začetka veljavnosti te uredbe. 

** UL, prosimo, vstavite datum: pet let po 
datumu začetka veljavnosti te uredbe. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/4 

Predlog spremembe  4 
Eva Joly 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0041/2015 
Neena Gill 
Skladi denarnega trga 

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

Predlog uredbe 
Člen 38 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 38a 

 Obveznosti v zvezi s plačno politiko SDT 
 

 1. Plačna politika SDT mora biti 
pregledna. V ta namen SDT vzpostavijo in 
uporabljajo plačno politiko in prakso, ki 
sta skladni z zanesljivim in učinkovitim 
obvladovanjem tveganja ter ga 
spodbujata, ne spodbujata pa prevzemanja 
tveganja, ki ni skladno s profili tveganja, 
pravili upravljanja ali akti o ustanovitvi 
SDT, ki ga upravljajo. 

 2. Plačna politika in praksa zajemata 
fiksne in variabilne elemente plače in 
diskrecijske pokojninske prejemke. 

 3. V skupnem prejemku vsakega 
posameznika variabilni del plače ne 
presega 100 % fiksnega dela. Države 
članice lahko določijo nižji zgornji 
odstotkovni prag. 

 4. Politika in praksa plačil se uporabljata 
za naslednje kategorije osebja na ravni 
sklada ali podsklada, vključno z vsemi 
zaposlenimi ali drugimi člani osebja, 
kamor spadajo tudi začasno zaposleni in 
pogodbeni sodelavci: 
 

 (a) upravitelji sklada, 

 (b) osebe, ki niso upravitelji sklada, 
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sprejemajo pa odločitve o naložbah, ki 
vplivajo na tveganost pozicije sklada, 

 (c) osebe, ki niso upravitelji sklada in so 
pooblaščene, da vplivajo na osebje, 
vključno z naložbenimi svetovalci in 
analitiki, 

 (d) višje vodstvo, nosilci tveganj, osebje, ki 
opravlja nadzorne funkcije, ter 

 (e) drugi zaposleni ali člani osebja, kamor 
spadajo tudi začasno zaposleni ali 
pogodbeni sodelavci, ki jih skupna prejeta 
plačila uvrščajo v isto plačno skupino kot 
višje vodstvo in tiste, ki sprejemajo 
odločitve, in katerih poklicne dejavnosti 
imajo bistven vpliv na profil tveganja 
družb za upravljanje ali SDT, ki ga 
upravljajo. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/5 

Predlog spremembe  5 
Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0041/2015 
Neena Gill 
Skladi denarnega trga 

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

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 2 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) SDT je mogoče šteti za del sistema 
bančništva v senci, saj izvajajo 
spreminjanje zapadlosti in likvidnosti. 
Vendar SDT za razliko od bančnih 
depozitov nimajo dostopa do uradnih 
podpornih in varovalnih mehanizmov, in 
ker je njihova zmožnost za absorpcijo 
izgub omejena, nimajo niti izrecne 
podpore sponzorskih podjetij. Poleg tega 
lahko vlagatelji SDT dojemajo kot varne 
alternative bančnim depozitom, zlasti tiste 
s konstantno neto vrednostjo sredstev, ki 
si prizadevajo ohraniti nespremenjeno 
nominalno vrednost. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/6 

Predlog spremembe  6 
Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 
v imenu skupine GUE/NGL 

Eva Joly 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0041/2015 
Neena Gill 
Skladi denarnega trga 

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

Predlog uredbe 
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 SDT ali upravitelj SDT ima lahko sedež v 
tretji državi, če ne gre za državo: 

 – v kateri ni davkov ali so zgolj nominalni, 
 

 – v kateri ni učinkovite izmenjave 
informacij s tujimi davčnimi organi, 
 

 – v kateri zakonodajni, sodni ali upravni 
predpisi niso pregledni, 

 – v kateri se ne zahteva dejanska lokalna 
prisotnost ali 

 – ki je off-shore finančno središče. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/7 

Predlog spremembe  7 
Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 
v imenu skupine GUE/NGL 

Eva Joly 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0041/2015 
Neena Gill 
Skladi denarnega trga 

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

Predlog uredbe 
Člen 4 – odstavek 1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. SDT AIS ali upravitelj AIS 
posameznega SDT ima lahko sedež v tretji 
državi, če ne gre za državo: 

 – v kateri ni davkov ali so zgolj nominalni, 

 – v kateri ni učinkovite izmenjave 
informacij s tujimi davčnimi organi, 

 – v kateri zakonodajni, sodni ali upravni 
predpisi niso pregledni, 

 – v kateri se ne zahteva dejanska lokalna 
prisotnost ali 

 – ki je off-shore finančno središče. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/8 

Predlog spremembe  8 
Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0041/2015 
Neena Gill 
Skladi denarnega trga 

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

Predlog uredbe 
Člen 27 – odstavek 5 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Konstantna NVS na enoto ali 
delež SDT KNVS se lahko zaokroži na 
najbližjo bazično točko ali njeno 
ustreznico, kadar je NVS objavljena v 
denarni enoti. 

5. Komisija do …* opravi pregled učinka 
in izvajanja te uredbe, vključno s 
pogostostjo uporabe varnostnih 
mehanizmov v skladu s členom 27(4)(d), 
in ga predstavi Evropskemu parlamentu 
in Svetu. 

 Veljavnost dovoljenj, ki se izdajo MNNVS, 
KNVS za male vlagatelje in SDT KNVS za 
naložbe v instrumente javnega dolga v 
okviru te uredbe, poteče …**. 
 

 Komisija preuči, ali so MNNVS, SDT 
KNVS za male vlagatelje in SDT KNVS za 
naložbe v instrumente javnega dolga 
ustrezno obravnavali sistemska tveganja 
ter druge nevarnosti za finančno 
stabilnosti celotnega finančnega sistema 
Unije ali njegovega dela. Komisija glede 
na ugotovitve tega pregleda in učinka na 
finančno stabilnost oblikuje zakonodajne 
predloge v skladu s prvim pododstavkom. 

*UL, prosimo, vstavite datum: štiri leta po 
datumu začetka veljavnosti te uredbe. 

** UL, prosimo, vstavite datum: pet let po 
datumu začetka veljavnosti te uredbe. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/9 

Predlog spremembe  9 
Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0041/2015 
Neena Gill 
Skladi denarnega trga 

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

Predlog uredbe 
Člen 30 – odstavek 1 – pododstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vsak SDT KNVS vzpostavi in 

konstantno vzdržuje blažilnik 
NVS, ki vedno znaša 

najmanj 3 % skupne vrednosti 

sredstev SDT KNVS. Skupna 

vrednost sredstev SDT KNVS se 

izračuna kot vsota vrednosti 

posameznih sredstev SDT, 

ovrednotenih v skladu s 

členom 26(3) ali (4). 

1. Vsak SDT KNVS vzpostavi in 

vzdržuje blažilnik NVS, ki vedno 

znaša najmanj 3 % skupne 

vrednosti sredstev SDT KNVS. 

Skupna vrednost 

sredstev SDT KNVS se izračuna 

kot vsota vrednosti posameznih 

sredstev SDT, ovrednotenih v 

skladu s členom 26(3) ali (4). Vsi 
SDT KNVS, ki se ustanovijo, 
upravljajo ali tržijo v Uniji, se do 
…* pretvorijo v SDT VNVS. 

________ 

*UL, prosimo, vstavite datum: pet 
let po datumu začetka veljavnosti 
te uredbe. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/10 

Predlog spremembe  10 
Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0041/2015 
Neena Gill 
Skladi denarnega trga 

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

Predlog uredbe 
Člen 30 – odstavek 1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Z odstopanjem od odstavka 1 lahko 
SDT KNVS še naprej deluje v Uniji, če 
pridobi bančno licenco v skladu z Uredbo 
(EU) št. 575/2013/EU in Direktivo (EU) 
št. 2013/36/EU ter če upošteva iste 
standarde glede kapitalskih blažilnikov in 
likvidnosti kot kreditne institucije. 

Or. en 

 

 

 


