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16.11.2016 A8-0294/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Sven Giegold, Sophia in ‘t Veld and others 

 

Správa A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Zelená kniha o retailových finančných službách 

2016/2056(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 34 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

34. víta angažovanosť Komisie v oblasti 

podpory financovania udržateľných 

a ekologických investícií a naliehavo 

vyzýva Komisiu, aby vychádzajúc 

z predchádzajúcich konzultácií a v úzkej 

spolupráci s Európskym parlamentom 

zohrávala proaktívnejšiu úlohu 

pri využívaní únie kapitálových trhov ako 

súčasti vykonávania parížskej dohody 

podporovala rastúci trh udržateľného 

a zodpovedného investovania (SZI) tým, že 

bude podporovať udržateľné investície; 

34. víta angažovanosť Komisie v oblasti 

podpory financovania udržateľných 

a ekologických investícií a naliehavo 

vyzýva Komisiu, aby vychádzajúc 

z predchádzajúcich konzultácií a v úzkej 

spolupráci s Európskym parlamentom 

zohrávala proaktívnejšiu úlohu 

pri využívaní únie kapitálových trhov ako 

súčasti vykonávania parížskej dohody 

podporovala rastúci trh udržateľného 

a zodpovedného investovania (SZI) tým, že 

bude podporovať udržateľné investície, 

a to poskytovaním účinných 

a štandardizovaných informácií 

o kritériách environmentálneho, 

sociálneho a správneho dosahu (ESG) 

s použitím kritérií pro kótované 

spoločnosti a finančných 

sprostredkovateľov, ako aj vhodným 

premietnutím týchto kritérií v systémoch 

riadenia investícií a normách pre 

výkazníctvo, a to na základe podobných 

ustanovení, aké Parlament úspešne 

presadzoval pri nedávnej revízii smernice 

o inštitúcii zamestnaneckého 

dôchodkového zabezpečenia; ďalej 

naliehavo vyzýva Komisiu, aby 

presadzovala „ratingové služby“ ESG 

a súdržný rámec pre trh so zelenými 

dlhopismi, a to na základe štúdie Komisie 

a práce študijnej skupiny G20 

o ekologickom financovaní; 
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16.11.2016 A8-0294/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Sven Giegold, Sophia in ‘t Veld and others 

 

Správa A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Zelená kniha o retailových finančných službách 

2016/2056(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 34 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  34a. vyzýva Komisiu, aby zvážila premenu 

súhrnnej právnej úpravy zo súčasného 

nesúrodého systému na komplexný, 

konzistentný rámec transparentnosti 

pre spotrebiteľov vrátane konvergencie 

dohľadu v jednotlivých členských štátoch; 

vyzýva Komisiu, aby v rámci 

nadchádzajúceho preskúmania 

financovania a riadenia európskych 

orgánov dohľadu rozšírila mandát týchto 

orgánov v oblasti ochrany spotrebiteľa; 

poveruje európske orgány dohľadu, aby 

riadili prácu na dosiahnutí konvergencie 

postupov dohľadu nad činnosťami 

podnikania v jednotlivých členských 

štátoch; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Sven Giegold, Sophia in ‘t Veld and others 

 

Správa A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Zelená kniha o retailových finančných službách 

2016/2056(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 34 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  34b. vyzýva Komisiu a európske orgány 

dohľadu, aby pracovali na vytvorení 

európskeho orgánu pre ochranu 

spotrebiteľa, aby sa tak na celom 

európskom jednotnom trhu dosiahla 

štandardná účinná ochrana spotrebiteľa 

a aby sa zlepšila dôvera investorov 

a spotrebiteľov v európske finančné 

služby; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Sophia in ‘t Veld, Sven Giegold and others 

 

Správa A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Zelená kniha o retailových finančných službách 

2016/2056(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže dynamika trhov s retailovými 

finančnými službami, ktorú charakterizuje 

kombinácia pomerne vysokej koncentrácie 

a nedostatočnej hospodárskej súťaže, môže 

mať za následok obmedzený výber a nízku 

návratnosť vynaložených prostriedkov, ako 

aj výrazné rozdiely medzi členskými 

štátmi; 

B. keďže dynamika trhov s retailovými 

finančnými službami, ktorú charakterizuje 

kombinácia pomerne vysokej koncentrácie 

a nedostatočnej hospodárskej súťaže, môže 

mať za následok obmedzený výber a nízku 

návratnosť vynaložených prostriedkov, ako 

aj výrazné rozdiely medzi členskými 

štátmi; keďže nadnárodné spoločnosti 

s pobočkami vo viacerých členských 

štátoch môžu tieto prekážky obísť ľahšie 

než malé spoločnosti; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Sophia in ‘t Veld, Sven Giegold and others 

 

Správa A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Zelená kniha o retailových finančných službách 

2016/2056(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1a. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 

zmapovala prekážky brániace vnútornému 

trhu v oblasti retailových finančných 

služieb, ktoré vyplývajú z odlišných 

fiškálnych a regulačných režimov 

v jednotlivých členských štátoch; ďalej 

naliehavo vyzýva Komisiu, aby po danom 

hodnotení predložila konkrétne návrhy na 

odstránenie zistených prekážok do júla 

2017; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Sophia in ‘t Veld, Sven Giegold and others 

 

Správa A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Zelená kniha o retailových finančných službách 

2016/2056(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 49 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

49. žiada Komisiu, aby hlbšie preskúmala 

realizovateľnosť, zmysluplnosť, výhody 

a náklady na odstránenie existujúcich 

prekážok cezhraničného poskytovania 

finančných služieb, a teda zabezpečenia 

domácej a cezhraničnej prenosnosti 

v rámci rôznych častí trhu s retailovými 

finančnými službami, napríklad pokiaľ ide 

o osobné dôchodkové poistenie a poistné 

produkty; 

49. žiada Komisiu, aby hlbšie preskúmala 

realizovateľnosť, zmysluplnosť, výhody 

a náklady na odstránenie existujúcich 

prekážok cezhraničného poskytovania 

finančných služieb, a teda zabezpečenia 

domácej a cezhraničnej prenosnosti 

v rámci rôznych častí trhu s retailovými 

finančnými službami, a aby do začiatku 

roku 2018 predložila konkrétne návrhy; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Sophia in ‘t Veld, Sven Giegold and others 

 

Správa A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Zelená kniha o retailových finančných službách 

2016/2056(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 51 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  51a. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

možnosť zaviesť európsku modrú kartu 

pre začínajúce podniky ako možnosť 

prilákať najlepšie talenty z celého sveta; 

Or. en 

 

 


