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16.11.2016 A8-0294/1 

Grozījums Nr.  1 

Sven Giegold, Sophia in ‘t Veld un citi 

 

Ziņojums A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Zaļā grāmata par finanšu pakalpojumiem privātpersonām, vidējiem un mazajiem 

uzņēmumiem 

2016/2056(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

34. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

34. atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos 

veicināt finansēt ilgtspējīgas un zaļas 

investīcijas un mudina Komisiju, balstoties 

uz agrākajām konsultācijām un cieši 

iesaistot Eiropas Parlamentu, saistībā ar 

Parīzes nolīguma īstenošanu uzņemties 

aktīvāku lomu kapitāla tirgu savienības 

izmantošanā, lai, veicinot ilgtspējīgas 

investīcijas, atbalstītu augošo ilgtspējīgu 

un atbildīgu investīciju tirgu; 

34. atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos 

veicināt finansēt ilgtspējīgas un zaļas 

investīcijas un mudina Komisiju, balstoties 

uz agrākajām konsultācijām un cieši 

iesaistot Eiropas Parlamentu, saistībā ar 

Parīzes nolīguma īstenošanu uzņemties 

aktīvāku lomu kapitāla tirgu savienības 

izmantošanā, lai atbalstītu augošo 

ilgtspējīgu un atbildīgu investīciju tirgu, 

veicinot ilgtspējīgas investīcijas, ar biržas 

sarakstā iekļautu uzņēmumu un finanšu 

starpnieku kritēriju palīdzību nodrošinot 

efektīvu un standartizētu vides, sociālo un 

pārvaldības (VSP) informāciju un šādus 

kritērijus pienācīgi atspoguļojot 
investīciju pārvaldības sistēmās un 

informācijas atklāšanas standartos, 

pamatojoties uz līdzīgiem noteikumiem, 

kurus nesenajā AKUI direktīvas 

pārskatīšanā sekmīgi popularizēja 

Parlaments; turklāt mudina Komisiju, 

balstoties uz savu pētījumu un G20 izpētes 

grupas darbu zaļo finanšu jomā, 

popularizēt ar VSP saistītās vērtēšanas 

pakalpojumus un saskaņotu satvaru zaļo 

obligāciju tirgum; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/2 

Grozījums Nr.  2 

Sven Giegold, Sophia in ‘t Veld un citi 

 

Ziņojums A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Zaļā grāmata par finanšu pakalpojumiem privātpersonām, vidējiem un mazajiem 

uzņēmumiem 

2016/2056(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

34.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  34.a aicina Komisiju apsvērt iespēju 

izstrādāt visaptverošu tiesību aktu, lai 

pašreizējās dažādu tiesību aktu 

kompilācijas vietā radītu stabilu un 

saskaņotu pārredzamības satvaru, 

iekļaujot tajā arī uzraudzības konverģenci 

starp dalībvalstīm; aicina Komisiju 

saistībā ar gaidāmo Eiropas uzraudzības 

iestāžu finansējuma un pārvaldības 

pārskatīšanu pagarinātu Eiropas 

uzraudzības iestāžu pilnvarojumu 

patērētāju aizsardzības jomā; pilnvaro 

Eiropas uzraudzības iestādes vadīt darbu 

pie uzņēmējdarbības veikšanas 

uzraudzības konverģences starp 

dalībvalstīm; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/3 

Grozījums Nr.  3 

Sven Giegold, Sophia in ‘t Veld un citi 

 

Ziņojums A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Zaļā grāmata par finanšu pakalpojumiem privātpersonām, vidējiem un mazajiem 

uzņēmumiem 

2016/2056(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

34.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  34.b aicina Komisiju un Eiropas 

uzraudzības iestādes strādāt pie Eiropas 

līmeņa patērētāju aizsardzības iestādes 

izveides, lai panāktu efektīvu patērētāju 

standartaizsardzību visā Eiropas vienotajā 

tirgū un veicinātu investoru un patērētāju 

uzticēšanos Eiropas finanšu 

pakalpojumiem; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/4 

Grozījums Nr.  4 

Sophia in ‘t Veld, Sven Giegold un citi 

 

Ziņojums A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Zaļā grāmata par finanšu pakalpojumiem privātpersonām, vidējiem un mazajiem 

uzņēmumiem 

2016/2056(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

B apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

B. tā kā mazumtirdzniecības finanšu 

pakalpojumu tirgu — kam ir raksturīga 

salīdzinoši augsta koncentrācija 

apvienojumā ar nepietiekamu konkurenci 

— dinamika var novest pie ierobežotas 

izvēles un zemas izmaksu lietderības, kā 

arī būtiskām atšķirībām starp dalībvalstīm; 

B. tā kā mazumtirdzniecības finanšu 

pakalpojumu tirgu — kam ir raksturīga 

salīdzinoši augsta koncentrācija 

apvienojumā ar nepietiekamu konkurenci 

— dinamika var novest pie ierobežotas 

izvēles un zemas izmaksu lietderības, kā 

arī būtiskām atšķirībām starp dalībvalstīm; 

tā kā starptautiski uzņēmumi, kam ir 

filiāles vairākās dalībvalstīs, šos šķēršļus 

var apiet vieglāk nekā mazi uzņēmumi; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/5 

Grozījums Nr.  5 

Sophia in ‘t Veld, Sven Giegold un citi 

 

Ziņojums A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Zaļā grāmata par finanšu pakalpojumiem privātpersonām, vidējiem un mazajiem 

uzņēmumiem 

2016/2056(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  1.a mudina Komisiju identificēt tos 

šķēršļus mazumtirdzniecības finanšu 

pakalpojumu iekšējā tirgus izveidei, kuri 

izriet no atšķirīgiem nodokļu un 

regulatīvajiem režīmiem dažādās 

dalībvalstīs; turklāt mudina Komisiju, 

ņemot vērā izvērtēšanas rezultātus, līdz 

2017. gada jūlijam nākt klajā ar 

konkrētiem priekšlikumiem konstatēto 

šķēršļu novēršanai; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/6 

Grozījums Nr.  6 

Sophia in ‘t Veld, Sven Giegold un citi 

 

Ziņojums A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Zaļā grāmata par finanšu pakalpojumiem privātpersonām, vidējiem un mazajiem 

uzņēmumiem 

2016/2056(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

49. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

49. prasa Komisijai turpināt pētīt to, vai ir 

iespējams un lietderīgi likvidēt pastāvošos 

šķēršļus finanšu pakalpojumu pārrobežu 

sniegšanai — tādējādi garantējot iekšzemes 

un pārrobežu pārnesamību dažādās 

mazumtirdzniecības finanšu pakalpojumu 

tirgus daļās, piemēram, attiecībā uz 

privāto pensiju un apdrošināšanas 

produktiem —, un kādas būtu šādas 

likvidēšanas nodrošinātās priekšrocības 

un izmaksas; 

49. prasa Komisijai turpināt pētīt to, vai ir 

iespējams un lietderīgi likvidēt pastāvošos 

šķēršļus finanšu pakalpojumu pārrobežu 

sniegšanai, tādējādi garantējot iekšzemes 

un pārrobežu pārnesamību dažādās 

mazumtirdzniecības finanšu pakalpojumu 

tirgus daļās, un kādi būtu šādas 

likvidēšanas sniegtie labumi un tās 

izmaksas, kā arī līdz 2018. gada sākumam 

nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/7 

Grozījums Nr.  7 

Sophia in ‘t Veld, Sven Giegold un citi 

 

Ziņojums A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Zaļā grāmata par finanšu pakalpojumiem privātpersonām, vidējiem un mazajiem 

uzņēmumiem 

2016/2056(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

51.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  51.a aicina Komisiju apsvērt iespēju 

ieviest Eiropas Zilo karti uzņēmējdarbības 

sākšanai, lai tādā veidā piesaistītu 

pasaules izcilākos talantus; 

Or. en 

 

 


