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Pozměňovací návrh  1 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 8 a (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 - s ohledem na zprávu mezinárodní 

skupiny pro regulační strategii „Systémy 

EU pro třetí země a alternativy 

přeshraniční činnosti“; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  2 

Philippe Lamberts 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 8 a (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 - s ohledem na své usnesení ze dne 

14. března 2018 o rámci budoucího 

vztahu mezi EU a Spojeným královstvím, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  3 

Philippe Lamberts 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 8 b (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 - s ohledem na pokyny Evropské 

rady (článek 50) ze dne 23. března 2018, 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  4 

Philippe Lamberts 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že v důsledku 

finanční krize bylo přijato více než 40 

nových právních předpisů EU ve finanční 

oblasti, z nichž 15 zahrnovalo „ustanovení 

o třetích zemích“, která dávají Komisi 

pravomoc jednostranně rozhodnout, zda 

je možno považovat regulační pravidla 

v zahraničních jurisdikcích za rovnocenná; 

A. vzhledem k tomu, že v důsledku 

finanční krize bylo přijato více než 40 

nových právních předpisů EU ve finanční 

oblasti, z nichž 15 zahrnovalo „ustanovení 

o třetích zemích“, která dávají Komisi 

možnost přijmout prováděcí akty 

a stanovit tak, zda je možno považovat 

regulační pravidla v zahraničních 

jurisdikcích za rovnocenná; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  5 

Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že v důsledku 

finanční krize bylo přijato více než 40 

nových právních předpisů EU ve finanční 

oblasti, z nichž 15 zahrnovalo „ustanovení 

o třetích zemích“, která dávají Komisi 

pravomoc jednostranně rozhodnout, zda je 

možno považovat regulační pravidla 

v zahraničních jurisdikcích za rovnocenná; 

A. vzhledem k tomu, že v důsledku 

finanční krize bylo přijato více než 40 

nových právních předpisů EU ve finanční 

oblasti, z nichž 15 zahrnovalo „ustanovení 

o třetích zemích“, která dávají Komisi 

pravomoc jménem EU jednostranně 

rozhodnout, zda je možno považovat 

regulační pravidla v zahraničních 

jurisdikcích za rovnocenná; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  6 
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Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že rovnocennost, 

práva na přeshraniční činnost bank 

a vzájemné uznávání jsou zřetelně odlišné 

pojmy, jež poskytují finančním institucím 

a účastníkům trhu různá práva 

a povinnosti; 

B. vzhledem k tomu, že rovnocennost 

a práva na přeshraniční činnost bank jsou 

zřetelně odlišné pojmy, jež poskytují 

finančním institucím a účastníkům trhu 

různá práva a povinnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  7 

Philippe Lamberts 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že rovnocennost, 

práva na přeshraniční činnost bank 

a vzájemné uznávání jsou zřetelně odlišné 

pojmy, jež poskytují finančním institucím 

a účastníkům trhu různá práva 

a povinnosti; 

B. vzhledem k tomu, že rovnocennost, 

práva na přeshraniční činnost bank 

a režimy uznávání jsou zřetelně odlišné 

pojmy, jež poskytují příslušným orgánům 

dohledu, finančním institucím 

a účastníkům trhu různá práva 

a povinnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  8 

Brian Hayes 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že rovnocennost, 

práva na přeshraniční činnost bank 

B. vzhledem k tomu, že rozhodnutí 

o rovnocennosti neuděluje finančním 
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a vzájemné uznávání jsou zřetelně odlišné 

pojmy, jež poskytují finančním institucím 

a účastníkům trhu různá práva 

a povinnosti; 

institucím se sídlem v třetích zemích práva 

na přeshraniční činnost; vzhledem 

k tomu, že rovnocennost, práva 

na přeshraniční činnost bank a vzájemné 

uznávání jsou zřetelně odlišné pojmy, jež 

poskytují finančním institucím 

a účastníkům trhu různá práva 

a povinnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  9 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že rovnocennost, 

práva na přeshraniční činnost bank 

a vzájemné uznávání jsou zřetelně odlišné 

pojmy, jež poskytují finančním institucím 

a účastníkům trhu různá práva 

a povinnosti; 

B. vzhledem k tomu, že rovnocennost, 

práva na přeshraniční činnost bank 

a vzájemné uznávání jsou zřetelně odlišné 

pojmy, jež poskytují finančním institucím 

a účastníkům trhu různá práva 

a povinnosti, jelikož první pojem se týká 

režimu pro třetí země, zatímco další pojmy 

se používají na vnitřním trhu s podporou 

SDEU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  10 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Fulvio Martusciello 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ba. vzhledem k tomu, že žádná 

obchodní dohoda uzavřená ze strany EU 

nikdy neobsahovala ustanovení 

o vzájemném přeshraničním přístupu 

v oblasti finančních služeb; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  11 

Bernard Monot 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že rovnocennost 

je nástroj, jehož cílem je podporovat 

sbližování právních předpisů na 

mezinárodní úrovni, což může vést k větší 

hospodářské soutěži v EU za rovných 

podmínek, a zároveň k předcházení 
regulační arbitráže; 

D. vzhledem k tomu, že rovnocennost 

je nástroj, který musí teoreticky umožnit 

vyhnout se regulační arbitráži, zatímco 

v praxi umožňuje pouze velkým 

mezinárodním finančním subjektům 

uměle soustředit jejich likviditu, kolaterál 

a obecně jejich činnosti v několika málo 

finančních centrech; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  12 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že rovnocennost 

je nástroj, jehož cílem je podporovat 

sbližování právních předpisů na 

mezinárodní úrovni, což může vést k větší 

hospodářské soutěži v EU za rovných 

podmínek, a zároveň k předcházení 

regulační arbitráže; 

D. vzhledem k tomu, že rovnocennost 

je nástroj, jehož cílem je podporovat 

propojení v globálním finančním systému, 

což může vést k ještě větším bankám 

v EU, a zároveň k podpoře regulačního 

dumpingu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  13 

Philippe Lamberts 

za skupinu Verts/ALE 
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Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že rovnocennost 

je nástroj, jehož cílem je podporovat 

sbližování právních předpisů na 

mezinárodní úrovni, což může vést k větší 

hospodářské soutěži v EU za rovných 

podmínek, a zároveň k předcházení 

regulační arbitráže; 

D. vzhledem k tomu, že rovnocennost 

je nástroj, jehož cílem je povzbuzovat třetí 

země, aby dosáhly stejné úrovně právních 

předpisů ve finanční oblasti jako na 

jednotném evropském trhu, což může 

umožnit hospodářskou soutěž na 

jednotném trhu EU za rovných podmínek, 

a zároveň sloužit předcházení regulační 

arbitráži; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  14 

Alain Lamassoure, Markus Ferber, Anne Sander, Gabriel Mato, Fulvio Martusciello, 

Werner Langen 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že rovnocennost 

je nástroj, jehož cílem je podporovat 

sbližování právních předpisů na 

mezinárodní úrovni, což může vést k větší 

hospodářské soutěži v EU za rovných 

podmínek, a zároveň k předcházení 

regulační arbitráže; 

D. vzhledem k tomu, že rovnocennost 

je i nadále svrchovaný nástroj, jehož cílem 

je podporovat rovné zacházení mezi 

subjekty z třetích zemí a podniky z EU, což 

může vést ke sbližování právních předpisů 

na mezinárodní úrovni, a zároveň 

k předcházení regulační arbitráži a 

k zachování celistvosti jednotného trhu 

a jeho konkurenceschopnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  15 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 



 

AM\1152343CS.docx 9/109 PE621.121v01-00 

 CS 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že rovnocennost 

je nástroj, jehož cílem je podporovat 

sbližování právních předpisů na 

mezinárodní úrovni, což může vést k větší 

hospodářské soutěži v EU za rovných 

podmínek, a zároveň k předcházení 

regulační arbitráže; 

D. vzhledem k tomu, že rovnocennost 

je nástroj, jehož cílem je zajistit 

spravedlivé a rovné zacházení mezi 

podniky z EU a podniky z třetích zemí 

a podporovat sbližování právních předpisů 

na mezinárodní úrovni, což může vést 

k větší hospodářské soutěži v EU za 

rovných podmínek, a zároveň 

k předcházení regulační arbitráže, 

k ochraně spotřebitelů a investorů, 

k zachování finanční stability EU a 

k zabránění fragmentace jednotného trhu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  16 

Bernard Monot 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Da. vzhledem k tomu, že tato 

koncentrace v několika málo světových 

finančních centrech, jíž napomáhají 

systémy rovnocennosti, vzájemného 

uznávání a výjimek, je nevhodná pro 

globální finanční stabilitu a ekonomický 

rozvoj států, jejichž finanční likvidita byla 

pohlcena mezinárodními finančními 

centry; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  17 

Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Da. vzhledem k tomu, že ustanovení 

ohledně třetích zemí v právních 

předpisech EU týkajících se finanční 

oblasti se řídí rozdílnými přístupy, od 

náhradního plnění po uvalování pravidel 

EU na subjekty třetích zemí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  18 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Da. vzhledem k tomu, že rozhodnutí 

o rovnocennosti by se také měla řídit 

mezinárodní zásadou zákazu diskriminace 

mezi samotnými třetími zeměmi a mezi 

podniky z EU a z třetích zemí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  19 

Ashley Fox 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že rozhodnutí 

o rovnocennosti nemohou být považována 

za rozhodnutí pouze technické povahy, 

a proto by měla být podrobena 

důkladnějšímu přezkumu ze strany 

Parlamentu; 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  20 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že rozhodnutí 

o rovnocennosti nemohou být považována 

za rozhodnutí pouze technické povahy, 

a proto by měla být podrobena 

důkladnějšímu přezkumu ze strany 

Parlamentu; 

E. vzhledem k tomu, že rozhodnutí 

o rovnocennosti jsou rozhodnutími 

technické povahy, která se přijímají 

s cílem provádět právní základ a jednotný 

soubor pravidel, jak je definuje 

spoluzákonodárce EU, pokud jde 

o regulaci, prosazování a dohled; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  21 

Manuel dos Santos 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že rozhodnutí 

o rovnocennosti nemohou být považována 

za rozhodnutí pouze technické povahy, 

a proto by měla být podrobena 

důkladnějšímu přezkumu ze strany 

Parlamentu; 

E. vzhledem k tomu, že rozhodnutí 

o rovnocennosti jsou rozhodnutí technické 

povahy, měla by být nicméně podrobena 

důkladnějšímu přezkumu ze strany 

Parlamentu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  22 

Brian Hayes 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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 Ea. vzhledem k tomu, že evropské 

orgány dohledu hrají v rámci 

rovnocennosti EU důležitou úlohu tím, že 

zajišťují technická posouzení pro 

rozhodnutí o rovnocennosti, sledují další 

vývoj, který může ovlivnit tato rozhodnutí, 

a pravidelně provádí přezkum těchto 

rozhodnutí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  23 

Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ea. vzhledem k tomu, že EU velmi 

úspěšně uplatňuje systém rovnocennosti 

na stávající největší partnerskou třetí 

zemi, tedy na USA, ve prospěch obou 

stran; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  24 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ea. vzhledem k tomu, že režim 

povolení v zahraničí, pokud jde o finanční 

služby, lze uplatnit pouze na členské státy 

EHP; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  25 

Brian Hayes 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Eb. vzhledem k tomu, že Komise 

popisuje rovnocennost jako „klíčový 

nástroj, jak účinně řídit přeshraniční 

činnost subjektů na trhu ve zdravém 

a bezpečném obezřetnostním prostředí 

s jurisdikcemi třetích zemí, které se řídí 

stejnými vysokými normami 

obezřetnostních opatření jako EU, 

provádějí je a přísně je prosazují“; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  26 

Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Eb. vzhledem k tomu, že zásada 

finanční stability je otázkou 

svrchovanosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  27 

Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E c (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ec. vzhledem k tomu že po brexitu se 

Spojené království odchýlí od jednotného 
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trhu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  28 

Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E d (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ed. vzhledem k tomu, že pokud by se 

režim rovnocennosti měl rozvíjet tak, aby 

po brexitu zohlednil zásadu 

proporcionality, nesl by s sebou více záruk 

vzhledem ke koncentraci rizika; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  29 

Philippe Lamberts 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že nastávající 

vystoupení Spojeného království z EU 

může mít významný dopad na regulaci 

finančních služeb a dohled nad nimi, a to 

vzhledem k úzkým vztahům, jež 

v současné době existují mezi členskými 

státy v této oblasti; 

F. vzhledem k tomu, že rovnocennost 

je nástroj, jehož cílem je povzbuzovat třetí 

země, aby dosáhly stejné úrovně právních 

předpisů ve finanční oblasti jako na 

jednotném evropském trhu, což může vést 

k hospodářské soutěži na jednotném 

trhu EU za rovných podmínek, a zároveň 

k předcházení regulační arbitráži; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  30 

Bernard Monot 
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 CS 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že nastávající 

vystoupení Spojeného království z EU 

může mít významný dopad na regulaci 

finančních služeb a dohled nad nimi, a to 

vzhledem k úzkým vztahům, jež 

v současné době existují mezi členskými 

státy v této oblasti; 

F. vzhledem k tomu, že nastávající 

vystoupení Spojeného království z EU 

bude mít významný dopad na regulaci 

finančních služeb a dohled nad nimi; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  31 

Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že nastávající 

vystoupení Spojeného království z EU 

může mít významný dopad na regulaci 

finančních služeb a dohled nad nimi, a to 

vzhledem k úzkým vztahům, jež 

v současné době existují mezi členskými 

státy v této oblasti; 

F. vzhledem k tomu, že nastávající 

vystoupení Spojeného království z EU 

bude mít významný dopad na regulaci 

finančních služeb a dohled nad nimi, a to 

vzhledem k úzkým vztahům, jež 

v současné době existují mezi členskými 

státy v této oblasti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  32 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že nastávající 

vystoupení Spojeného království z EU 

může mít významný dopad na regulaci 

F. vzhledem k tomu, že nastávající 

vystoupení Spojeného království z EU 

může mít významný dopad na regulaci 
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finančních služeb a dohled nad nimi, a to 

vzhledem k úzkým vztahům, jež 

v současné době existují mezi členskými 

státy v této oblasti; 

finančních služeb a dohled nad nimi, a to 

vzhledem k úzkým vztahům, jež 

v současné době existují mezi členskými 

státy v této oblasti; vzhledem k tomu, že 

postoj vlády Spojeného království velmi 

ztěžuje nalezení pragmatických řešení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  33 

Bernard Monot 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Fa. vzhledem k tomu, že je důležité, 

aby finanční likvidita kontinentálních 

států EU, jejíž soustředění v Londýně 

umožnila pasportizace a obecně 

harmonizace evropských právních 

předpisů v oblasti financí ve prospěch 

amerických finančních a bankovních 

aktérů, mohla být po brexitu přerozdělena 

do různých členských států; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  34 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Fa. vzhledem k tomu, že Spojené 

království nemá v úmyslu zůstat po 

brexitu součástí EHP, nebude moci 

využívat režim povolení v zahraničí, 

pokud jde o finanční služby; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  35 

Gabriel Mato 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Fa. vzhledem k tomu, že jednání 

o odchodu Spojeného království z EU 

stále probíhají; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  36 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Fb. vzhledem k tomu, že přechodné 

období pro odchod Spojeného království 

z EU umožní včasná a vyvážená 

rozhodnutí o rovnocennosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  37 

Neena Gill 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

G. vzhledem k tomu, že ve svém 

usnesení ze dne 19. ledna 2016 

o hodnocení a výzvách regulace finančních 

služeb v EU, Parlament vyzval Komisi, 

aby navrhla „koherentní, transparentní 

a praktický rámec pro postupy a rozhodnutí 

G. vzhledem k tomu, že ve svém 

usnesení ze dne 19. ledna 2016 

o hodnocení a výzvách regulace finančních 

služeb v EU, Parlament vyzval Komisi, 

aby navrhla „koherentní, transparentní 

a praktický rámec pro postupy a rozhodnutí 
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o rovnocennosti předpisů třetích zemí, a to 

s přihlédnutím k analýze založené na 

výsledcích a k mezinárodním normám 

a dohodám“; 

o rovnocennosti předpisů třetích zemí, a to 

s přihlédnutím k analýze založené na 

výsledcích a k mezinárodním normám 

a dohodám“; vzhledem k tomu, že 

Parlament v tomtéž usnesení zdůraznil, že 

kapitálové trhy v Unii jsou i nadále 

roztříštěné; proto zdůrazňuje, že je nutné 

vypracovat schůdný a účinný režim 

rovnocennosti tak, aby unie kapitálových 

trhů byla úspěšná a aby bylo zajištěno, že 

financování společností v EU bude méně 

nákladné, vzhledem ke skutečnosti, že 

největší pooly evropské likvidity a kapitálu 

mají i nadále sídla ve Spojeném 

království; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  38 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ga. vzhledem k tomu, že pro účely 

finanční stability EU je nezbytné plně 

zvážit vzájemné propojení mezi trhy 

třetích zemí a jednotným trhem EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  39 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. konstatuje, že od začátku finanční 

krize EU prostřednictvím rozsáhlých 

reforem vypracovala svou finanční 

1. konstatuje, že od začátku finanční 

krize EU prostřednictvím nedostatečných 

a neúplných reforem vypracovala svou 
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regulaci; vítá větší míru spolupráce mezi 

EU a třetími zeměmi v oblasti regulace 

a dohledu; uznává, že tímto došlo ke 

zlepšení celkové konzistentnosti v oblasti 

finanční regulace a EU se tak stala 

odolnější vůči celosvětovým finančním 

otřesům; 

finanční regulaci; uznává, že tímto došlo ke 

zlepšení celkového sbližování v oblasti 

finanční regulace, což v minulosti nebylo 

překážkou pro celosvětové finanční 

otřesy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  40 

Bernard Monot 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. konstatuje, že od začátku finanční 

krize EU prostřednictvím rozsáhlých 

reforem vypracovala svou finanční 

regulaci; vítá větší míru spolupráce mezi 

EU a třetími zeměmi v oblasti regulace 

a dohledu; uznává, že tímto došlo ke 

zlepšení celkové konzistentnosti v oblasti 

finanční regulace a EU se tak stala 

odolnější vůči celosvětovým finančním 

otřesům; 

1. konstatuje, že od začátku finanční 

krize EU prostřednictvím rozsáhlých 

reforem vypracovala svou finanční 

regulaci; vítá větší míru spolupráce mezi 

EU a třetími zeměmi v oblasti regulace 

a dohledu; uznává, že toto přispělo ke 

zlepšení celkové konzistentnosti v oblasti 

finanční regulace tak, aby se EU stala 

odolnější vůči celosvětovým finančním 

otřesům; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  41 

Roberto Gualtieri, Jonás Fernández 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. konstatuje, že od začátku finanční 

krize EU prostřednictvím rozsáhlých 

reforem vypracovala svou finanční 

regulaci; vítá větší míru spolupráce mezi 

EU a třetími zeměmi v oblasti regulace 

1. konstatuje, že od začátku finanční 

krize EU prostřednictvím rozsáhlých 

reforem a díky zavedení mezinárodních 

norem vypracovala svou finanční regulaci; 

vítá větší míru spolupráce mezi EU 
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a dohledu; uznává, že tímto došlo ke 

zlepšení celkové konzistentnosti v oblasti 

finanční regulace a EU se tak stala 

odolnější vůči celosvětovým finančním 

otřesům; 

a třetími zeměmi v oblasti regulace 

a dohledu; uznává, že to přispělo ke 

zlepšení celkové konzistentnosti v oblasti 

finanční regulace a EU se tak stala 

odolnější vůči celosvětovým finančním 

otřesům; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  42 

Philippe Lamberts 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. konstatuje, že od začátku finanční 

krize EU prostřednictvím rozsáhlých 

reforem vypracovala svou finanční 

regulaci; vítá větší míru spolupráce mezi 

EU a třetími zeměmi v oblasti regulace 

a dohledu; uznává, že tímto došlo ke 

zlepšení celkové konzistentnosti v oblasti 

finanční regulace a EU se tak stala 

odolnější vůči celosvětovým finančním 

otřesům; 

1. konstatuje, že od začátku finanční 

krize EU prostřednictvím rozsáhlých 

reforem vypracovala svou finanční 

regulaci; vítá větší míru spolupráce mezi 

EU a třetími zeměmi v oblasti regulace 

a dohledu; uznává, že tímto došlo ke 

zlepšení celkové konzistentnosti v oblasti 

finanční regulace a očekává se, že to 

přispěje k tomu, aby se tak EU odolnější 

vůči celosvětovým finančním otřesům, 

i když na tento účel je třeba vynaložit další 

úsilí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  43 

Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. konstatuje, že od začátku finanční 

krize EU prostřednictvím rozsáhlých 

reforem vypracovala svou finanční 

1. konstatuje, že od začátku finanční 

krize EU prostřednictvím rozsáhlých 

reforem vypracovala svou finanční 
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regulaci; vítá větší míru spolupráce mezi 

EU a třetími zeměmi v oblasti regulace 

a dohledu; uznává, že tímto došlo ke 

zlepšení celkové konzistentnosti v oblasti 

finanční regulace a EU se tak stala 

odolnější vůči celosvětovým finančním 

otřesům; 

regulaci; vítá větší míru spolupráce mezi 

EU a třetími zeměmi v oblasti regulace 

a dohledu; uznává, že tímto došlo ke 

zlepšení celkové konzistentnosti v oblasti 

finanční regulace a přispělo to k tomu, aby 

se EU stala odolnější vůči celosvětovým 

finančním otřesům; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  44 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. domnívá se, že EU by měla na 

celosvětové úrovni podporovat reformy 

finanční regulace zaměřené na snížení 

systémových rizik a měla by usilovat 

o otevřený, integrovaný a odolný finanční 

systém, který podporuje udržitelný 

hospodářský růst, tvorbu pracovních míst 

a investice; 

2. domnívá se, že EU by měla na 

celosvětové úrovni podporovat reformy 

finanční regulace zaměřené na snížení 

systémových rizik a měla by usilovat 

o otevřený, méně integrovaný a odolnější 

finanční systém založený na menších 

institucích a přísnější regulaci, který 

podporuje udržitelný hospodářský růst, 

tvorbu pracovních míst a investice; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  45 

Bernard Monot 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. domnívá se, že EU by měla na 

celosvětové úrovni podporovat reformy 

finanční regulace zaměřené na snížení 

systémových rizik a měla by usilovat 

o otevřený, integrovaný a odolný finanční 

systém, který podporuje udržitelný 

2. domnívá se, že EU by měla na 

celosvětové úrovni podporovat reformy 

finanční regulace zaměřené na snížení 

systémových rizik, které podporují 

udržitelný hospodářský růst, tvorbu 

pracovních míst a investice; 
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hospodářský růst, tvorbu pracovních míst 

a investice; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  46 

Neena Gill 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. domnívá se, že EU by měla na 

celosvětové úrovni podporovat reformy 

finanční regulace zaměřené na snížení 

systémových rizik a měla by usilovat 

o otevřený, integrovaný a odolný finanční 

systém, který podporuje udržitelný 

hospodářský růst, tvorbu pracovních míst 

a investice; 

2. domnívá se, že EU by měla na 

celosvětové úrovni podporovat reformy 

finanční regulace zaměřené na snížení 

systémových rizik a posílení finanční 

stability a měla by usilovat o otevřený, 

integrovaný a odolný finanční systém, 

který podporuje udržitelný hospodářský 

růst, tvorbu pracovních míst a investice. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  47 

Roberto Gualtieri, Jonás Fernández 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. domnívá se, že EU by měla na 

celosvětové úrovni podporovat reformy 

finanční regulace zaměřené na snížení 

systémových rizik a měla by usilovat 

o otevřený, integrovaný a odolný finanční 

systém, který podporuje udržitelný 

hospodářský růst, tvorbu pracovních míst 

a investice; 

2. domnívá se, že EU by měla na 

celosvětové úrovni podporovat reformy 

finanční regulace zaměřené na snížení 

systémových rizik a měla by usilovat 

o otevřený, integrovaný a odolný finanční 

systém, který podporuje udržitelný 

hospodářský růst, tvorbu pracovních míst 

a investice; zdůrazňuje, že jakýkoli rámec 

mezinárodní spolupráce v oblasti regulace 

a dohledu by měl ochránit finanční 

stabilitu v Unii a dodržovat její režim 

regulace a dohledu, její normy a jejich 
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provádění; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  48 

Olle Ludvigsson 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. domnívá se, že EU by měla na 

celosvětové úrovni podporovat reformy 

finanční regulace zaměřené na snížení 

systémových rizik a měla by usilovat 

o otevřený, integrovaný a odolný finanční 

systém, který podporuje udržitelný 

hospodářský růst, tvorbu pracovních míst 

a investice; 

2. domnívá se, že EU by měla na 

celosvětové úrovni podporovat reformy 

finanční regulace zaměřené na snížení 

systémových rizik a měla by usilovat 

o otevřený, integrovaný a odolný finanční 

systém, který podporuje udržitelný 

hospodářský růst zaměřený na začlenění, 

tvorbu pracovních míst a udržitelné 

investice; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  49 

Gabriel Mato 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. domnívá se, že EU by měla na 

celosvětové úrovni podporovat reformy 

finanční regulace zaměřené na snížení 

systémových rizik a měla by usilovat 

o otevřený, integrovaný a odolný finanční 

systém, který podporuje udržitelný 

hospodářský růst, tvorbu pracovních míst 

a investice; 

2. domnívá se, že EU by měla na 

celosvětové úrovni podporovat reformy 

finanční regulace zaměřené na snížení 

systémových rizik a měla by usilovat 

o otevřený, integrovaný a odolný finanční 

systém, který podporuje udržitelný 

hospodářský růst zaměřený na sociální 

začlenění, tvorbu pracovních míst 

a investice; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  50 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. domnívá se, že EU by měla na 

celosvětové úrovni podporovat reformy 

finanční regulace zaměřené na snížení 

systémových rizik a měla by usilovat 

o otevřený, integrovaný a odolný finanční 

systém, který podporuje udržitelný 

hospodářský růst, tvorbu pracovních míst 

a investice; 

2. domnívá se, že EU by měla na 

celosvětové úrovni podporovat reformy 

finanční regulace zaměřené na snížení 

systémových rizik a měla by usilovat 

o otevřený, integrovaný, účinný a odolný 

finanční systém, který podporuje udržitelný 

hospodářský růst, tvorbu pracovních míst 

a investice; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  51 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Gabriel Mato, Tom Vandenkendelaere, Fulvio 

Martusciello, Werner Langen 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. bere na vědomí, že členské státy ne 

vždy plně podporují mezinárodní 

spolupráci, a to z důvodu obav týkajících 

se ochrany národních zájmů a přirozené 

motivace přesunout rizika do jiných 

jurisdikcí; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  52 

Manuel dos Santos 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. bere na vědomí, že členské státy ne 

vždy plně podporují mezinárodní 

spolupráci, a to z důvodu obav týkajících 

se ochrany národních zájmů a přirozené 

motivace přesunout rizika do jiných 

jurisdikcí; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  53 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. bere na vědomí, že členské státy ne 

vždy plně podporují mezinárodní 

spolupráci, a to z důvodu obav týkajících 

se ochrany národních zájmů a přirozené 

motivace přesunout rizika do jiných 

jurisdikcí; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  54 

Pan Roberto Gualtieri 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. bere na vědomí, že členské státy ne 

vždy plně podporují mezinárodní 

spolupráci, a to z důvodu obav týkajících 

se ochrany národních zájmů a přirozené 

motivace přesunout rizika do jiných 

jurisdikcí; 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  55 

Bernard Monot 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. bere na vědomí, že členské státy ne 

vždy plně podporují mezinárodní 

spolupráci, a to z důvodu obav týkajících 

se ochrany národních zájmů a přirozené 

motivace přesunout rizika do jiných 

jurisdikcí; 

3. bere na vědomí, že členské státy ne 

vždy plně podporují mezinárodní 

spolupráci, a to z důvodu obav týkajících 

se ochrany národních zájmů; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  56 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. bere na vědomí, že členské státy ne 

vždy plně podporují mezinárodní 

spolupráci, a to z důvodu obav týkajících 

se ochrany národních zájmů a přirozené 

motivace přesunout rizika do jiných 

jurisdikcí; 

3. připomíná, že klíčovým cílem 

právních předpisů EU v oblasti 

finančních služeb je ochránit finanční 

stabilitu Unie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  57 

Philippe Lamberts 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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3. bere na vědomí, že členské státy ne 

vždy plně podporují mezinárodní 

spolupráci, a to z důvodu obav týkajících 

se ochrany národních zájmů a přirozené 

motivace přesunout rizika do jiných 

jurisdikcí; 

3. se znepokojením bere na vědomí, 

že některé členské státy ne vždy plně 

podporují mezinárodní spolupráci, a to 

z důvodu obav týkajících se ochrany 

národních zájmů a přirozené motivace 

přesunout rizika do jiných jurisdikcí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  58 

Pan Burkhard Balz 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. bere na vědomí, že členské státy ne 

vždy plně podporují mezinárodní 

spolupráci, a to z důvodu obav týkajících 

se ochrany národních zájmů a přirozené 

motivace přesunout rizika do jiných 

jurisdikcí; 

3. bere na vědomí, že členské státy ne 

vždy plně podporují mezinárodní dohody 

v oblasti finanční regulace v případě obav 

týkajících se ochrany národních zájmů 

a přesunu nadměrného rizika z jiných 

jurisdikcí do EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  59 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. bere na vědomí, že členské státy ne 

vždy plně podporují mezinárodní 

spolupráci, a to z důvodu obav týkajících 

se ochrany národních zájmů a přirozené 

motivace přesunout rizika do jiných 

jurisdikcí; 

3. bere na vědomí, že členské státy ne 

vždy plně podporují mezinárodní 

spolupráci, a to z důvodu obav týkajících 

se ochrany národních zájmů; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  60 

Jakob von Weizsäcker 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. zároveň konstatuje, že v důsledku 

brexitu vzniká opět riziko podněcování 

k neblahému omezování hospodářské 

soutěže, neboť finanční centra v EU27 se 

přetahují o to, aby přilákaly obchod 

z Londýna. S cílem zabránit tomuto jevu 

se musí zbývající členské státy zavázat 

k posílení společných evropských 

finančních regulačních norem a postupů 

a k lepší koordinaci, neboť jen tak bude 

možné čelit výzvám souvisejícím 

s brexitem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  61 

Bernard Monot 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. s politováním konstatuje 

nefunkčnost globální koordinace v oblasti 

finanční regulace, v jejímž důsledku USA 

často vnucují mezinárodnímu společenství 

svá stanoviska a zájmy, přičemž samy do 

svých právních předpisů neprovádějí 

pravidla, která vnutily ostatním; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  62 

Bernard Monot 
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Návrh usnesení 

Bod 3 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3b. s politováním konstatuje, že 

pokrizová globální koordinace v oblasti 

financí se stala záminkou pro zrušení 

bankovního systému financování 

evropských ekonomik a zavedení 

financování prostřednictvím trhů, které 

jsou zejména menším ekonomikám velmi 

vzdálené; s politováním konstatuje, že 

lokální banky jsou pod záminkou finanční 

stability nahrazovány mezinárodními 

giganty, a nejčastěji americkými účastníky 

trhu; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  63 

Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Dílčí nadpis 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Postupy rovnocennosti EU Rovnocennost EU 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  64 

Alain Lamassoure, Markus Ferber, Anne Sander, Gabriel Mato, Tom 

Vandenkendelaere, Fulvio Martusciello, Werner Langen 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. konstatuje, že několik legislativních 

aktů EU obsahuje zvláštní ustanovení 

týkající se regulační spolupráci se třetími 

zeměmi, včetně možnosti uzavírat 

4. konstatuje, že několik legislativních 

aktů EU obsahuje zvláštní ustanovení 

týkající se regulační spolupráce se třetími 

zeměmi, včetně možnosti uzavírat dohody 



 

PE621.121v01-00 30/109 AM\1152343CS.docx 

CS 

mezinárodní dohody a udělit 

„rovnocennost“; 

o spolupráci pro účely dohledu 

a prosazování a udělit „rovnocennost“; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  65 

Pan Roberto Gualtieri 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. konstatuje, že několik legislativních 

aktů EU obsahuje zvláštní ustanovení 

týkající se regulační spolupráci se třetími 

zeměmi, včetně možnosti uzavírat 

mezinárodní dohody a udělit 

„rovnocennost“; 

4. konstatuje, že několik legislativních 

aktů EU obsahuje zvláštní ustanovení 

týkající se regulační spolupráce se třetími 

zeměmi, včetně možnosti uzavírat dohody 

o spolupráci týkající se dohledu a udělit 

„rovnocennost“; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  66 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. konstatuje, že několik legislativních 

aktů EU obsahuje zvláštní ustanovení 

týkající se regulační spolupráci se třetími 

zeměmi, včetně možnosti uzavírat 

mezinárodní dohody a udělit 

„rovnocennost“; 

4. konstatuje, že několik legislativních 

aktů EU obsahuje zvláštní ustanovení 

týkající se regulační spolupráce se třetími 

zeměmi, včetně možnosti uzavírat dohody 

o spolupráci týkající se dohledu a udělit 

„rovnocennost“; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  67 

Manuel dos Santos 
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Návrh usnesení 

Bod 5 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. zdůrazňuje, že v mnoha případech 

je udělení rovnocennosti jednostranné 

rozhodnutí EU třetí země je 

recipročně neuplatňují; domnívá se, 

že mezinárodní spolupráce by mohla lépe 

pokročit díky mezinárodním dohodám 

uzavřeným mezi EU a třetími zeměmi; 

konstatuje, že mezinárodní dohody 

na rozdíl od rovnocennosti mohou 

poskytnout vzájemný přístup finančními 

institucemi z EU a třetích zemí, jakož 

i vzájemné uznávání pravidel; 

5. zdůrazňuje, že udělení 

rovnocennosti je jednostranné rozhodnutí 

EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  68 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. zdůrazňuje, že v mnoha případech 

je udělení rovnocennosti jednostranné 

rozhodnutí EU třetí země je 

recipročně neuplatňují; domnívá se, 

že mezinárodní spolupráce by mohla lépe 

pokročit díky mezinárodním dohodám 

uzavřeným mezi EU a třetími zeměmi; 

konstatuje, že mezinárodní dohody 

na rozdíl od rovnocennosti mohou 

poskytnout vzájemný přístup finančními 

institucemi z EU a třetích zemí, jakož 

i vzájemné uznávání pravidel; 

5. zdůrazňuje, že v mnoha případech 

je udělení rovnocennosti jednostranné 

rozhodnutí EU ponechané na volném 

uvážení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  69 
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Alain Lamassoure, Anne Sander, Gabriel Mato, Tom Vandenkendelaere, Fulvio 

Martusciello 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. zdůrazňuje, že v mnoha případech 

je udělení rovnocennosti jednostranné 

rozhodnutí EU třetí země je 

recipročně neuplatňují; domnívá se, 

že mezinárodní spolupráce by mohla lépe 

pokročit díky mezinárodním dohodám 

uzavřeným mezi EU a třetími zeměmi; 

konstatuje, že mezinárodní dohody 

na rozdíl od rovnocennosti mohou 

poskytnout vzájemný přístup finančními 

institucemi z EU a třetích zemí, jakož 

i vzájemné uznávání pravidel; 

5. zdůrazňuje, že v mnoha případech 

je udělení rovnocennosti jednostranné 

rozhodnutí EU a nevyžaduje systematicky 

reciproční uplatňování jménem třetí země; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  70 

Pan Roberto Gualtieri 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. zdůrazňuje, že v mnoha případech 

je udělení rovnocennosti jednostranné 

rozhodnutí EU třetí země je 

recipročně neuplatňují; domnívá se, 

že mezinárodní spolupráce by mohla lépe 

pokročit díky mezinárodním dohodám 

uzavřeným mezi EU a třetími zeměmi; 

konstatuje, že mezinárodní dohody 

na rozdíl od rovnocennosti mohou 
poskytnout vzájemný přístup finančními 

institucemi z EU a třetích zemí, jakož 

i vzájemné uznávání pravidel; 

5. zdůrazňuje, že mechanismy 

a rozhodnutí o rovnocennosti jsou 

definovány a prováděny ze strany 

Evropské unie jednostranně a jsou 

založeny na normách EU, a zdůrazňuje, 

že z tohoto důvodu může EU poskytovat 

širší přístup na trh než mezinárodní 

dohody; zdůrazňuje, že pouze jednotný trh 

může poskytnout vzájemné uznávání 

pravidel a dohledu; 

Or. en 



 

AM\1152343CS.docx 33/109 PE621.121v01-00 

 CS 

 

Pozměňovací návrh  71 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. zdůrazňuje, že v mnoha případech 

je udělení rovnocennosti jednostranné 

rozhodnutí EU třetí země je 

recipročně neuplatňují; domnívá se, 

že mezinárodní spolupráce by mohla lépe 

pokročit díky mezinárodním dohodám 

uzavřeným mezi EU a třetími zeměmi; 

konstatuje, že mezinárodní dohody 

na rozdíl od rovnocennosti mohou 

poskytnout vzájemný přístup finančními 

institucemi z EU a třetích zemí, jakož 

i vzájemné uznávání pravidel; 

5. zdůrazňuje, že udělení 

rovnocennosti je jednostranné rozhodnutí 

EU založené na uplatňování norem EU 

a kvality dohledu; zdůrazňuje, že žádná ze 

stávajících mezinárodních obchodních 

dohod neposkytuje přímý přístup na trh 

finančním službám z EU a třetích zemí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  72 

Marisa Matias, Miguel Viegas 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. zdůrazňuje, že v mnoha případech 

je udělení rovnocennosti jednostranné 

rozhodnutí EU třetí země je 

recipročně neuplatňují; domnívá se, 

že mezinárodní spolupráce by mohla lépe 

pokročit díky mezinárodním dohodám 

uzavřeným mezi EU a třetími zeměmi; 

konstatuje, že mezinárodní dohody 

na rozdíl od rovnocennosti mohou 

poskytnout vzájemný přístup finančními 

institucemi z EU a třetích zemí, jakož 

i vzájemné uznávání pravidel; 

5. zdůrazňuje, že v mnoha případech 

je udělení rovnocennosti jednostranné 

rozhodnutí EU a třetí země je 

recipročně neuplatňují; konstatuje, 

že mezinárodní dohody na rozdíl 

od rovnocennosti mohou poskytnout 

vzájemný přístup finančním institucím 

z EU a třetích zemí, jakož i vzájemné 

uznávání pravidel; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  73 

Philippe Lamberts 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. zdůrazňuje, že v mnoha případech 

je udělení rovnocennosti jednostranné 

rozhodnutí EU třetí země je 

recipročně neuplatňují; domnívá se, 

že mezinárodní spolupráce by mohla lépe 

pokročit díky mezinárodním dohodám 

uzavřeným mezi EU a třetími zeměmi; 

konstatuje, že mezinárodní dohody 

na rozdíl od rovnocennosti mohou 

poskytnout vzájemný přístup finančními 

institucemi z EU a třetích zemí, jakož 

i vzájemné uznávání pravidel; 

5. zdůrazňuje, že udělení 

rovnocennosti je jednostranné rozhodnutí 

EU a v mnoha případech je třetí země 

recipročně neuplatňují; domnívá se, 

že mezinárodní spolupráce může být 

v některých případech lépe podporována 

díky mezinárodním dohodám uzavřeným 

mezi EU a třetími zeměmi; konstatuje, 

že mezinárodní dohody na rozdíl 

od rovnocennosti mohou poskytnout 

vzájemný přístup finančním institucím 

z EU a třetích zemí, jakož i vzájemné 

uznávání předpisu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  74 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. zdůrazňuje, že v mnoha případech 

je udělení rovnocennosti jednostranné 

rozhodnutí EU třetí země je 

recipročně neuplatňují; domnívá se, 

že mezinárodní spolupráce by mohla lépe 

pokročit díky mezinárodním dohodám 

uzavřeným mezi EU a třetími zeměmi; 

konstatuje, že mezinárodní dohody 

na rozdíl od rovnocennosti mohou 

poskytnout vzájemný přístup finančními 

5. zdůrazňuje, že v mnoha případech 

je udělení rovnocennosti jednostranné 

rozhodnutí EU a třetí země je 

recipročně neuplatňují; domnívá se, 

že mezinárodní spolupráce by mohla lépe 

pokročit díky mezinárodním dohodám 

uzavřeným mezi EU a třetími zeměmi; 

konstatuje, že mezinárodní dohody 

na rozdíl od rovnocennosti mohou 

poskytnout vzájemný přístup finančním 
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institucemi z EU a třetích zemí, jakož 

i vzájemné uznávání pravidel; 

institucím z EU a třetích zemí, jakož 

i vzájemné uznávání pravidel; zdůrazňuje, 

že takové mezinárodní dohody by měly být 

vypracovány způsobem, který chrání 

celistvost jednotného trhu a neponechává 

žádný prostor arbitráži v oblasti právních 

předpisů nebo dohledu, a měly by 

obsahovat ustanovení zajišťující, aby byl 

vždy zachován vysoký stupeň 

harmonizace, aniž by byly omezovány 

výsady zákonodárce Unie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  75 

Burkhard Balz 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. zdůrazňuje, že v mnoha případech 

je udělení rovnocennosti jednostranné 

rozhodnutí EU třetí země je 

recipročně neuplatňují; domnívá se, 

že mezinárodní spolupráce by mohla lépe 

pokročit díky mezinárodním dohodám 

uzavřeným mezi EU a třetími zeměmi; 

konstatuje, že mezinárodní dohody 

na rozdíl od rovnocennosti mohou 

poskytnout vzájemný přístup finančními 

institucemi z EU a třetích zemí, jakož 

i vzájemné uznávání pravidel; 

5. zdůrazňuje, že v mnoha případech 

je udělení rovnocennosti jednostranné 

rozhodnutí EU a třetí země je 

recipročně neuplatňují; domnívá se, 

že mezinárodní spolupráce by mohla lépe 

pokročit díky mezinárodním dohodám 

uzavřeným mezi EU a třetími zeměmi, 

pokud by tyto dohody byly koncipovány 

tak, aby předcházely regulační arbitráži 

a byly soustavně sledovány příslušnými 

orgány s cílem zajistit stejné podmínky 

pro všechny v oblasti právních předpisů; 

konstatuje, že mezinárodní dohody 

na rozdíl od rovnocennosti mohou 

poskytnout vzájemný přístup finančním 

institucím z EU a třetích zemí, jakož 

i vzájemné uznávání pravidel; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  76 

Bernard Monot 
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Návrh usnesení 

Bod 5 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. zdůrazňuje, že v mnoha případech 

je udělení rovnocennosti jednostranné 

rozhodnutí EU třetí země je 

recipročně neuplatňují; domnívá se, 

že mezinárodní spolupráce by mohla lépe 

pokročit díky mezinárodním dohodám 

uzavřeným mezi EU a třetími zeměmi; 

konstatuje, že mezinárodní dohody 

na rozdíl od rovnocennosti mohou 

poskytnout vzájemný přístup finančními 

institucemi z EU a třetích zemí, jakož 

i vzájemné uznávání pravidel; 

5. zdůrazňuje, že v mnoha případech 

je udělení rovnocennosti jednostranné 

rozhodnutí EU a třetí země je 

recipročně neuplatňují; domnívá se, 

že mezinárodní spolupráce by mohla lépe 

pokročit díky mezinárodním dohodám 

uzavřeným mezi EU a třetími zeměmi; 

konstatuje, že mezinárodní dohody 

na rozdíl od rovnocennosti mohou 

poskytnout vzájemný přístup finančním 

institucím z EU a třetích zemí, jakož 

i vzájemné uznávání pravidel; je však 

znepokojen schématem, které se 

systematicky opakuje, tedy mezinárodními 

dohodami uzavřenými americkou vládou, 

které však nikdy nejsou ratifikovány 

Kongresem, přičemž výsledkem je de facto 

odzbrojení zemí EU, kam mohou pronikat 

americké subjekty; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  77 

Philippe Lamberts 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. zdůrazňuje, že veškeré 

mezinárodní dohody by měly obsahovat 

příslušná ustanovení o spolupráci 

v oblasti daní; stejně jako důkladná 

obezřetnostní vyčlenění, aniž by byla 

předmětem ověřování nezbytnosti, s cílem 

legálně zajistit evropským, vnitrostátním 

a místním orgánům práva na regulaci ve 

veřejném zájmu; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  78 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. zdůrazňuje, že EU by měla 

podněcovat jiné jurisdikce, aby zaručovaly 

účastníkům trhu EU přístup na své 

finanční trhy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  79 

Bernard Monot 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. uznává, že režim rovnocennosti EU 

je nedílnou součástí jejího regulačního 

rámce v rámci finančních služeb a může 

nabídnout různé výhody, jako jsou: 

odstranění zbytečných regulačních 

překážek, posílení hospodářské soutěže, 

zvýšení kapitálových toků do EU a více 

nástrojů a investičních možností pro 

podniky a investory EU; 

6. uznává, že režim rovnocennosti EU 

je nedílnou součástí jejího regulačního 

rámce v rámci finančních služeb, ale vážně 

pochybuje o jeho užitečnosti pro 

ekonomiky členských států; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  80 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. uznává, že režim rovnocennosti EU 

je nedílnou součástí jejího regulačního 

rámce v rámci finančních služeb a může 

nabídnout různé výhody, jako jsou: 

odstranění zbytečných regulačních 

překážek, posílení hospodářské soutěže, 

zvýšení kapitálových toků do EU a více 

nástrojů a investičních možností pro 

podniky a investory EU; 

6. uznává, že režim rovnocennosti EU 

je nedílnou součástí jejího regulačního 

rámce v rámci finančních služeb 

a představuje různá rizika: odstranění 

důležitých regulačních překážek, posílení 

koncentrace, zvýšení kapitálových toků do 

a z EU a více proměnlivosti a expozice pro 

finanční systém EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  81 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. uznává, že režim rovnocennosti EU 

je nedílnou součástí jejího regulačního 

rámce v rámci finančních služeb a může 

nabídnout různé výhody, jako jsou: 

odstranění zbytečných regulačních 

překážek, posílení hospodářské soutěže, 

zvýšení kapitálových toků do EU a více 

nástrojů a investičních možností pro 

podniky a investory EU; 

6. uznává, že režim rovnocennosti EU 

je nedílnou součástí jejího regulačního 

a dohledového rámce v rámci finančních 

služeb a může nabídnout různé výhody, 

jako jsou: stabilita ve finančním systému 

EU vzhledem k expozici vůči zahraničním 

rizikům, odstranění zbytečných 

regulačních překážek, posílení hospodářské 

soutěže, zvýšení kapitálových toků do EU 

a více nástrojů a investičních možností pro 

podniky a investory EU, silnější ochrana 

a finanční stabilita investorů 

a spotřebitelů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  82 

Pan Roberto Gualtieri 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. uznává, že režim rovnocennosti EU 

je nedílnou součástí jejího regulačního 

rámce v rámci finančních služeb a může 

nabídnout různé výhody, jako jsou: 

odstranění zbytečných regulačních 

překážek, posílení hospodářské soutěže, 

zvýšení kapitálových toků do EU a více 

nástrojů a investičních možností pro 

podniky a investory EU; 

6. uznává, že režim rovnocennosti EU 

je nedílnou součástí jejího regulačního 

rámce v rámci finančních služeb a může 

nabídnout různé výhody, jako jsou: 

zachování finanční stability, rovné 

podmínky pro všechny, odstranění 

zbytečných regulačních překážek, posílení 

hospodářské soutěže, zvýšení kapitálových 

toků do EU a více nástrojů a investičních 

možností pro podniky a investory EU 

a silnější ochrana a finanční stabilita 

investorů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  83 

Alain Lamassoure, Markus Ferber, Anne Sander, Gabriel Mato, Fulvio Martusciello, 

Werner Langen, Othmar Karas 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. uznává, že režim rovnocennosti EU 

je nedílnou součástí jejího regulačního 

rámce v rámci finančních služeb a může 

nabídnout různé výhody, jako jsou: 

odstranění zbytečných regulačních 

překážek, posílení hospodářské soutěže, 

zvýšení kapitálových toků do EU a více 

nástrojů a investičních možností pro 

podniky a investory EU; 

6. uznává, že režim rovnocennosti EU 

je nedílnou součástí mnoha legislativních 

aktů tvořících její regulační rámec 
v rámci finančních služeb a může 

nabídnout různé výhody, jako jsou: 

odstranění zbytečných regulačních 

překážek, posílení hospodářské soutěže, 

zvýšení kapitálových toků do EU a více 

nástrojů a investičních možností pro 

podniky a investory EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  84 

Pan Roberto Gualtieri 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že rozhodnutí 

o rovnocennosti nezaručují finančním 

institucím srovnatelná práva jako režim 

povolení v zahraničí, pokud jde o finanční 
služby, v celé EU, avšak uznává, 

že institucím třetích zemí může poskytnout 

omezený přístup k jednotnému trhu pro 

některé výrobky; 

7. zdůrazňuje, že rozhodnutí 

o rovnocennosti umožňují subjektům ze 

třetích zemí poskytovat služby 

prostřednictvím vnitřního trhu 

v omezeném množství případů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  85 

Bernard Monot 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že rozhodnutí 

o rovnocennosti nezaručují finančním 

institucím srovnatelná práva jako režim 

povolení v zahraničí, pokud jde o finanční 

služby, v celé EU, avšak uznává, 

že institucím třetích zemí může poskytnout 

omezený přístup k jednotnému trhu pro 

některé výrobky; 

7. zdůrazňuje, že rozhodnutí 

o rovnocennosti nezaručují finančním 

institucím srovnatelná práva jako režim 

povolení v zahraničí, pokud jde o finanční 

služby, v celé EU, a trvá na tom, 

že institucím z třetích zemí může 

poskytnout omezený přístup k jednotnému 

trhu pro některé výrobky a že tento přístup 

lze samozřejmě odvolat v závislosti na 

zájmech členských států; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  86 

Philippe Lamberts 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že rozhodnutí 7. zdůrazňuje, že rozhodnutí 
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o rovnocennosti nezaručují finančním 

institucím srovnatelná práva jako režim 

povolení v zahraničí, pokud jde o finanční 

služby, v celé EU, avšak uznává, 

že institucím třetích zemí může poskytnout 

omezený přístup k jednotnému trhu pro 

některé výrobky; 

o rovnocennosti nezaručují finančním 

institucím se sídlem v třetích zemích 

srovnatelná práva jako režim povolení 

v zahraničí, pokud jde o finanční služby, 

v celé EU, avšak zdůrazňuje, že institucím 

z třetích zemí může rozhodnutí 

o rovnocennosti poskytnout omezený 

„pasportizovaný“ přístup k jednotnému 

trhu pro některé výrobky na základě 

nesystematického, „legislativně 

specifického“ přístupu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  87 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že rozhodnutí 

o rovnocennosti nezaručují finančním 

institucím srovnatelná práva jako režim 

povolení v zahraničí, pokud jde o finanční 

služby, v celé EU, avšak uznává, 

že institucím třetích zemí může poskytnout 

omezený přístup k jednotnému trhu pro 

některé výrobky; 

7. zdůrazňuje, že v mnoha 

případech rozhodnutí o rovnocennosti 

nezaručují finančním 

institucím srovnatelná práva jako režim 

povolení v zahraničí, pokud jde o finanční 

služby, v celé EU, avšak uznává, 

že institucím třetích zemí může poskytnout 

přístup k jednotnému trhu pro některé 

výrobky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  88 

Alain Lamassoure, Markus Ferber, Anne Sander, Gabriel Mato, Tom 

Vandenkendelaere, Fulvio Martusciello, Werner Langen 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že rozhodnutí 7. zdůrazňuje, že v mnoha 
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o rovnocennosti nezaručují finančním 

institucím srovnatelná práva jako režim 

povolení v zahraničí, pokud jde o finanční 

služby, v celé EU, avšak uznává, 

že institucím třetích zemí může poskytnout 

omezený přístup k jednotnému trhu pro 

některé výrobky; 

případech rozhodnutí o rovnocennosti 

nezaručují finančním 

institucím srovnatelná práva jako režim 

povolení v zahraničí, pokud jde o finanční 

služby, v celé EU, avšak uznává, 

že institucím třetích zemí může poskytnout 

přístup k jednotnému trhu pro některé 

výrobky nebo služby; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  89 

Philippe Lamberts 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. naopak zdůrazňuje, že povolení 

EU dává podnikům právo poskytovat 

finanční služby po celém EHP v rámci 

licence udělované jejich domovskou zemí 

a pod dohledem domovské země, a že jako 

takové není dostupné pro finanční 

instituce se sídlem v zemích mimo EHP, 

neboť je závislé na souboru 

obezřetnostních požadavků 

harmonizovaných v rámci práva EU; a na 

vzájemném uznávání licencí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  90 

Philippe Lamberts 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7b. požaduje, aby každé rozhodnutí 
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o rovnocennosti třetí země podléhalo 

ustanovením o příslušné spolupráci 

v oblasti daní, s cílem zajistit 

automatickou výměnu informací podle 

mezinárodních norem a pozitivní 

předběžné posouzení opatření třetí země 

pro boj s vyhýbáním se daňové povinnosti, 

s daňovými úniky a s praním peněz; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  91 

Philippe Lamberts 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 c (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7c. zdůrazňuje, že právní předpisy EU 

pro finanční služby upravují rozvíjející se 

modely týkající se poskytovatelů se sídlem 

v třetích zemích, včetně různorodých 

postupů povolování, dohledu a opatření 

v oblasti spolupráce; vítá zejména 

probíhající práce na návrzích EMIR 2.2, 

který předpokládá proces uznání podniků 

z třetí země podléhajících dvojitému 

dohledu vnitrostátních orgánů a orgánů 

EU a závazným opatřením v oblasti 

dohledu; je toho názoru, že Komise by 

měla zvážit podobné návrhy pro jiné tržní 

infrastruktury a klíčové tržní subjekty, 

včetně systémů třetích zemí pro ratingové 

agentury, obchodních depozitářů, měřítek 

a případně míst obchodování 

a poskytovatelů údajů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  92 

Alain Lamassoure, Markus Ferber, Anne Sander, Fulvio Martusciello, Werner Langen 
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Návrh usnesení 

Bod 8 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje, že jedním z hlavních 

cílů rovnocennosti je prosazovat sbližování 

právních předpisů na základě 

mezinárodních norem; 

8. zdůrazňuje, že hlavními cíli 

rovnocennosti je zajišťovat rovné 

zacházení mezi subjekty třetích zemí 

a podniky z EU a zachovat zájmy 

jednotného trhu a spotřebitelů; to může 

vést k dalšímu sbližování právních 

předpisů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  93 

Roberto Gualtieri, Jonás Fernández 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje, že jedním z hlavních 

cílů rovnocennosti je prosazovat sbližování 

právních předpisů na základě 
mezinárodních norem; 

8. zdůrazňuje, že jedním z hlavních 

cílů rovnocennosti je umožnit vhodný 

přístup k trhům s finančními službami 

a zároveň zachovat finanční stabilitu, 

celistvost jednotného trhu a nezávislost 

rozhodování v Evropské unii, 

a zdůrazňuje, že rovnocennost může 

výrazně posunout mezinárodní spolupráci 

a že je řádně provázána se spoluprací 

v oblasti právních předpisů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  94 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje, že jedním z hlavních 8. zdůrazňuje, že rovnocennost je 
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cílů rovnocennosti je prosazovat 

sbližování právních předpisů na základě 

mezinárodních norem; 

svrchovaný nástroj EU, jehož cílem je 

zajistit spravedlivé a rovné zacházení mezi 

podniky z EU a subjekty z třetích zemí 

a prosazovat sbližování právních předpisů 

na základě evropských norem a zároveň 

předcházet regulační arbitráži, chránit 

spotřebitele a investory, zachovat finanční 

stabilitu EU a zabránit fragmentaci 

jednotného trhu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  95 

Neena Gill 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje, že jedním z hlavních 

cílů rovnocennosti je prosazovat sbližování 

právních předpisů na základě 

mezinárodních norem; 

8. zdůrazňuje, že hlavními cíli 

rovnocennosti je prosazovat sbližování 

právních předpisů na základě 

mezinárodních norem; stejně tak vyvážit 

potřeby finanční stability a ochrany 

investorů v EU na jedné straně 

s výhodami zachování otevřených 

a globálně integrovaných finančních trhů 

EU na straně druhé; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  96 

Gabriel Mato 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje, že jedním z hlavních 

cílů rovnocennosti je prosazovat sbližování 

právních předpisů na základě 

mezinárodních norem; 

8. zdůrazňuje, že jedním z hlavních 

cílů rovnocennosti je prosazovat sbližování 

právních předpisů na základě 

mezinárodních norem a stejně tak vyvážit 
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potřeby finanční stability a ochrany 

investorů v EU na jedné straně 

s výhodami zachování otevřených 

a globálně integrovaných finančních trhů 

EU na straně druhé; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  97 

Manuel dos Santos 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje, že jedním z hlavních 

cílů rovnocennosti je prosazovat sbližování 

právních předpisů na základě 

mezinárodních norem; 

8. zdůrazňuje, že jedním z hlavních 

cílů rovnocennosti je prosazovat sbližování 

právních předpisů na základě evropských 

norem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  98 

Bernard Monot 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje, že jedním z hlavních 

cílů rovnocennosti je prosazovat sbližování 

právních předpisů na základě 

mezinárodních norem; 

8. zdůrazňuje, že jedním z hlavních 

cílů rovnocennosti je prosazovat sbližování 

právních předpisů na základě 

mezinárodních norem, přestože ve 

skutečnosti se jedná pouze o zachování 

koncentrované likvidity, kolaterálu 

a obecně činnosti mezinárodních 

finančních gigantů na minimálním počtu 

míst s finančními službami; zdůrazňuje, 

že toto umělé zachování finanční aktivity 

na velmi malém počtu celosvětově 

důležitých míst poškozuje finanční 

stabilitu a ekonomický zájem států, jejichž 
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finanční likvidita se ztratila ve prospěch 

těchto mezinárodních míst; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  99 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje, že jedním z hlavních 

cílů rovnocennosti je prosazovat sbližování 

právních předpisů na základě 

mezinárodních norem; 

8. zdůrazňuje, že jedním z hlavních 

cílů rovnocennosti je prosazovat sbližování 

právních předpisů na základě 

mezinárodních norem a zároveň zachování 

celistvosti jednotného trhu a zachování 

vysokých standardů přijatých v celé EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  100 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje, že jedním z hlavních 

cílů rovnocennosti je prosazovat sbližování 

právních předpisů na základě 

mezinárodních norem; 

8. zdůrazňuje, že jedním z hlavních 

cílů rovnocennosti je prosazovat sbližování 

právních předpisů na základě 

mezinárodních norem a zároveň zachování 

schopnosti zajistit stabilitu finančních 

trhů EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  101 

Philippe Lamberts 

za skupinu Verts/ALE 
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Návrh usnesení 

Bod 8 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje, že jedním z hlavních 

cílů rovnocennosti je prosazovat sbližování 

právních předpisů na základě 

mezinárodních norem; 

8. zdůrazňuje, že jedním z hlavních 

cílů rovnocennosti je prosazovat sbližování 

právních předpisů, finanční stabilitu 

a ochranu investorů a zlepšit rovněž 

spolupráci v oblasti dohledu na základě 

mezinárodních norem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  102 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje, že jedním z hlavních 

cílů rovnocennosti je prosazovat sbližování 

právních předpisů na základě 

mezinárodních norem; 

8. zdůrazňuje, že jedním z hlavních 

cílů rovnocennosti je prosazovat sbližování 

právních předpisů na základě 

mezinárodních norem; připomíná, že 

dalším hlavní cílem pro rovnocennost je 

zachování globálně integrovaného 

finančního trhu v EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  103 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje, že jedním z hlavních 

cílů rovnocennosti je prosazovat sbližování 

právních předpisů na základě 

8. zdůrazňuje, že jedním z hlavních 

cílů rovnocennosti je prosazovat 

omezování sbližování právních předpisů 

na základě snižování mezinárodních 
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mezinárodních norem; norem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  104 

Ashley Fox 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8a. konstatuje, že sbližování v oblasti 

právních předpisů by mělo být považováno 

za sbližování založené na výsledcích; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  105 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. domnívá se, že stávajícímu postupu 

EU pro udělování rovnocennosti chybí 

jistota a dostatečná transparentnost, a že 

tento postup potřebuje strukturovaný 

a praktický rámec, jenž stanoví 

jednoznačné postupy; 

9. domnívá se, že stávajícímu postupu 

EU pro udělování rovnocennosti chybí 

dostatečná transparentnost a v některých 

případech jednoznačnost, pokud jde 

o postupy, které stojí za uznáváním rámců 

dohledu třetích zemí; je toho názoru, že 

základní zásady by měly být základem 

systémů rovnocennosti EU, neboť celý 

proces by tak byl transparentnější a pro 

třetí země jednoznačnější; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  106 

Pan Roberto Gualtieri 
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Návrh usnesení 

Bod 9 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. domnívá se, že stávajícímu postupu 

EU pro udělování rovnocennosti chybí 

jistota a dostatečná transparentnost, a že 

tento postup potřebuje strukturovaný 

a praktický rámec, jenž stanoví 

jednoznačné postupy; 

9. domnívá se, že stávající postup EU 

pro udělování rovnocennosti by měl 

prospěch z větší transparentnosti 
a komunikace s účastníky trhu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  107 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. domnívá se, že stávajícímu postupu 

EU pro udělování rovnocennosti chybí 

jistota a dostatečná transparentnost, a že 

tento postup potřebuje strukturovaný 

a praktický rámec, jenž stanoví 

jednoznačné postupy; 

9. domnívá se, že postup EU pro 

udělování rovnocennosti může využívat 

strukturovaný a praktický rámec, jenž 

stanoví jednoznačné postupy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  108 

Manuel dos Santos 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. domnívá se, že stávajícímu postupu 

EU pro udělování rovnocennosti chybí 

jistota a dostatečná transparentnost, a že 

tento postup potřebuje strukturovaný 

a praktický rámec, jenž stanoví 

9. domnívá se, že stávající postup EU 

pro udělování rovnocennosti je 

heterogenní, a že tento postup potřebuje 

strukturovaný a praktický rámec, jenž 

stanoví jednoznačné a transparentní 

postupy s vedoucí úlohou evropských 



 

AM\1152343CS.docx 51/109 PE621.121v01-00 

 CS 

jednoznačné postupy; orgánů dohledu při provádění hodnocení 

a doporučení Komisi; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  109 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Gabriel Mato, Tom Vandenkendelaere, Fulvio 

Martusciello, Othmar Karas 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. domnívá se, že stávajícímu postupu 

EU pro udělování rovnocennosti chybí 

jistota a dostatečná transparentnost, a že 

tento postup potřebuje strukturovaný 

a praktický rámec, jenž stanoví 

jednoznačné postupy; 

9. domnívá se, že stávajícímu postupu 

EU pro udělování rovnocennosti chybí 

dostatečná transparentnost, a že tento 

postup potřebuje strukturovaný a praktický 

rámec, jenž stanoví jednoznačné postupy 

a pokyny, pokud jde o rozčlenění 

hodnocení, které bude provádět Komise; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  110 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. domnívá se, že stávajícímu postupu 

EU pro udělování rovnocennosti chybí 

jistota a dostatečná transparentnost, a že 

tento postup potřebuje strukturovaný 
a praktický rámec, jenž stanoví 

jednoznačné postupy; 

9. domnívá se, že stávajícímu postupu 

EU pro udělování rovnocennosti chybí 

jistota a dostatečná transparentnost 

v důsledku různých ustanovení v různých 

legislativních textech; zdůrazňuje, že bude 

vhodné zvážit strukturovanější 
a praktičtější rámec, jenž stanoví 

jednoznačné postupy; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  111 

Philippe Lamberts 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. domnívá se, že stávajícímu postupu 

EU pro udělování rovnocennosti chybí 

jistota a dostatečná transparentnost, a že 

tento postup potřebuje strukturovaný 

a praktický rámec, jenž stanoví 

jednoznačné postupy; 

9. domnívá se, že stávajícímu postupu 

EU pro udělování rovnocennosti chybí 

dostatečná transparentnost, a že tento 

postup potřebuje strukturovaný, efektivní 

a praktický rámec, jenž stanoví 

jednoznačné postupy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  112 

Philippe Lamberts 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. je přesvědčen, že rozhodnutí 

o rovnocennosti a mezinárodní dohody by 

měly být objektivní, přiměřené a citlivé na 

rizika, a měly by být přijímány v nejlepším 

zájmu Unie a jejích občanů; 

10. je přesvědčen, že rozhodnutí 

o rovnocennosti a mezinárodní dohody by 

měly být citlivé na rizika, a měly by být 

přijímány v nejlepším zájmu Unie a jejích 

občanů s ohledem na ústřední význam 

jednotného trhu pro docílení nejlepších 

ekonomických zájmů občanů EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  113 

Roberto Gualtieri 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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10. je přesvědčen, že rozhodnutí 

o rovnocennosti a mezinárodní dohody by 

měly být objektivní, přiměřené a citlivé na 

rizika, a měly by být přijímány v nejlepším 

zájmu Unie a jejích občanů; 

10. je přesvědčen, že rozhodnutí 

o rovnocennosti by měla být objektivní, 

přiměřená a citlivá na rizika, a měla by být 

přijímána v nejlepším zájmu Unie a jejích 

občanů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  114 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. je přesvědčen, že rozhodnutí 

o rovnocennosti a mezinárodní dohody by 

měly být objektivní, přiměřené a citlivé na 

rizika, a měly by být přijímány v nejlepším 

zájmu Unie a jejích občanů; 

10. je přesvědčen, že rozhodnutí 

o rovnocennosti by měla být objektivní, 

přiměřená a citlivá na rizika, a měla by být 

přijímána v nejlepším zájmu Unie a jejích 

občanů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  115 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. je přesvědčen, že rozhodnutí 

o rovnocennosti a mezinárodní dohody by 

měly být objektivní, přiměřené a citlivé na 

rizika, a měly by být přijímány v nejlepším 

zájmu Unie a jejích občanů; 

10. je přesvědčen, že rozhodnutí 

o rovnocennosti a dohody o spolupráci by 

měly být objektivní, přiměřené a citlivé na 

rizika, a měly by být přijímány v nejlepším 

zájmu Unie a jejích občanů s úmyslem 

zachovat finanční stabilitu EU a zabránit 

roztříštění jejího jednotného trhu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  116 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. je přesvědčen, že rozhodnutí 

o rovnocennosti a mezinárodní dohody by 

měly být objektivní, přiměřené a citlivé na 

rizika, a měly by být přijímány v nejlepším 

zájmu Unie a jejích občanů; 

10. je přesvědčen, že rozhodnutí 

o rovnocennosti a mezinárodní dohody by 

měly být objektivní, přiměřené a citlivé na 

rizika, a měly by být přijímány v nejlepším 

zájmu Unie, všech jejích členských států 

a občanů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  117 

Bernard Monot 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. je přesvědčen, že rozhodnutí 

o rovnocennosti a mezinárodní dohody by 

měly být objektivní, přiměřené a citlivé na 

rizika, a měly by být přijímány v nejlepším 

zájmu Unie a jejích občanů; 

10. je přesvědčen, že rozhodnutí 

o rovnocennosti a mezinárodní dohody by 

měly být objektivní, přiměřené a citlivé na 

rizika, a měly by být přijímány v nejlepším 

zájmu členských států Unie a jejich 

občanů; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  118 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. je přesvědčen, že rozhodnutí 

o rovnocennosti a mezinárodní dohody by 

měly být objektivní, přiměřené a citlivé na 

10. je přesvědčen, že rozhodnutí 

o rovnocennosti a mezinárodní dohody by 

měly být objektivní, přiměřené a citlivé na 
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rizika, a měly by být přijímány v nejlepším 

zájmu Unie a jejích občanů; 

rizika, a měly by být přijímány v nejlepším 

zájmu Unie a jejích občanů; zdůrazňuje, že 

to není pouze technický, ale i politický 

proces; zdůrazňuje, že zákonodárce Unie 

musí být náležitě zapojen do těchto 

rozhodnutí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  119 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10a. domnívá se, že rozhodnutí 

o rovnocennosti a mezinárodní dohody by 

se měly také výslovně řídit závaznou 

zásadou zákazu diskriminace stejně tak, 

jako přístup, kterým se řídí a který 

podporuje Světová obchodní organizace; 

zákazem diskriminace mezi samotnými 

třetími zeměmi tak, aby všechny byly 

posuzovány na stejném transparentním 

základě a na základě stejných časových 

rámců a pravidelnosti; a mezi podniky EU 

a podniky z třetích zemí tak, aby na 

srovnatelné podniky ze zemí mimo EU 

nebyly uplatňovány vyšší normy, než jsou 

vyžadovány u podniků z EU, prostě jen na 

základě státní příslušnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  120 

Ashley Fox 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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11. zpochybňuje logiku, podle níž se 

rozhodnutí o rovnocennosti obvykle 

přijímají ve formě prováděcích aktů; trvá 

na tom, že postup udělení rovnocennosti 

třetí zemi v oblasti finančních služeb by 

měl vždy podléhat přezkumnému postupu 

Parlamentu a že by tato rozhodnutí měla 

s ohledem na svou politickou povahu, a za 

účelem větší transparentnosti, být 

přijímána prostřednictvím aktů 

v přenesené pravomoci; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  121 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. zpochybňuje logiku, podle níž se 

rozhodnutí o rovnocennosti obvykle 

přijímají ve formě prováděcích aktů; trvá 

na tom, že postup udělení rovnocennosti 

třetí zemi v oblasti finančních služeb by 

měl vždy podléhat přezkumnému postupu 

Parlamentu a že by tato rozhodnutí měla 

s ohledem na svou politickou povahu, a za 

účelem větší transparentnosti, být 

přijímána prostřednictvím aktů 

v přenesené pravomoci; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  122 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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11. zpochybňuje logiku, podle níž se 

rozhodnutí o rovnocennosti obvykle 

přijímají ve formě prováděcích aktů; trvá 

na tom, že postup udělení rovnocennosti 

třetí zemi v oblasti finančních služeb by 

měl vždy podléhat přezkumnému postupu 

Parlamentu a že by tato rozhodnutí měla 

s ohledem na svou politickou povahu, a za 

účelem větší transparentnosti, být 

přijímána prostřednictvím aktů 

v přenesené pravomoci; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  123 

Roberto Gualtieri, Jonás Fernández 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. zpochybňuje logiku, podle níž se 

rozhodnutí o rovnocennosti obvykle 

přijímají ve formě prováděcích aktů; trvá 

na tom, že postup udělení rovnocennosti 

třetí zemi v oblasti finančních služeb by 

měl vždy podléhat přezkumnému postupu 

Parlamentu a že by tato rozhodnutí měla 

s ohledem na svou politickou povahu, a za 

účelem větší transparentnosti, být 

přijímána prostřednictvím aktů 

v přenesené pravomoci; 

11. domnívá se, že rozhodnutí 

o rovnocennosti, včetně jejich odvolání, 

vyžaduje příslušný přezkum ze strany 

Parlamentu; je připraven projednat 

s Komisí nezbytná opatření; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  124 

Manuel dos Santos 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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11. zpochybňuje logiku, podle níž se 

rozhodnutí o rovnocennosti obvykle 

přijímají ve formě prováděcích aktů; trvá 

na tom, že postup udělení rovnocennosti 

třetí zemi v oblasti finančních služeb by 

měl vždy podléhat přezkumnému postupu 

Parlamentu a že by tato rozhodnutí měla 

s ohledem na svou politickou povahu, a za 

účelem větší transparentnosti, být 

přijímána prostřednictvím aktů 

v přenesené pravomoci; 

11. rozhodnutí o rovnocennosti jsou 

obvykle technické povahy; trvá na tom, 

že postup udělení rovnocennosti třetí zemi 

v oblasti finančních služeb by měl vždy 

podléhat přezkumnému postupu 

Parlamentu za účelem větší 

transparentnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  125 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. zpochybňuje logiku, podle níž se 

rozhodnutí o rovnocennosti obvykle 

přijímají ve formě prováděcích aktů; trvá 

na tom, že postup udělení rovnocennosti 

třetí zemi v oblasti finančních služeb by 

měl vždy podléhat přezkumnému postupu 

Parlamentu a že by tato rozhodnutí měla 

s ohledem na svou politickou povahu, a za 

účelem větší transparentnosti, být 

přijímána prostřednictvím aktů v přenesené 

pravomoci; 

11. zpochybňuje logiku, podle níž se 

rozhodnutí o rovnocennosti obvykle 

přijímají ve formě prováděcích aktů; trvá 

na tom, že postup udělení rovnocennosti 

třetí zemi v oblasti finančních služeb by 

měl vždy podléhat přezkumnému postupu 

zákonodárce Unie a že by tato rozhodnutí 

měla s ohledem na svou politickou povahu, 

a za účelem větší transparentnosti, být 

přijímána prostřednictvím aktů v přenesené 

pravomoci; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  126 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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11. zpochybňuje logiku, podle níž se 

rozhodnutí o rovnocennosti obvykle 

přijímají ve formě prováděcích aktů; trvá 

na tom, že postup udělení rovnocennosti 

třetí zemi v oblasti finančních služeb by 

měl vždy podléhat přezkumnému postupu 

Parlamentu a že by tato rozhodnutí měla 

s ohledem na svou politickou povahu, a za 

účelem větší transparentnosti, být 

přijímána prostřednictvím aktů v přenesené 

pravomoci; 

11. zpochybňuje logiku, podle níž se 

rozhodnutí o rovnocennosti obvykle 

přijímají ve formě prováděcích aktů; trvá 

na tom, že postup udělení rovnocennosti 

třetí zemi v oblasti finančních služeb by 

měl vždy podléhat přezkumnému postupu 

Evropského parlamentu a vnitrostátních 

parlamentů a že by tato rozhodnutí měla 

s ohledem na svou politickou povahu, a za 

účelem větší transparentnosti, být 

přijímána prostřednictvím aktů v přenesené 

pravomoci; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  127 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Gabriel Mato, Fulvio Martusciello 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. zpochybňuje logiku, podle níž se 

rozhodnutí o rovnocennosti obvykle 

přijímají ve formě prováděcích aktů; trvá 

na tom, že postup udělení rovnocennosti 

třetí zemi v oblasti finančních služeb by 

měl vždy podléhat přezkumnému postupu 

Parlamentu a že by tato rozhodnutí měla 

s ohledem na svou politickou povahu, a za 

účelem větší transparentnosti, být 

přijímána prostřednictvím aktů v přenesené 

pravomoci; 

11. zpochybňuje logiku, podle níž se 

rozhodnutí o rovnocennosti obvykle 

přijímají ve formě prováděcích aktů; trvá 

na tom, že postup udělení rovnocennosti 

třetí zemi v oblasti finančních služeb by 

měl v nejdůležitějších případech podléhat 

přezkumnému postupu Parlamentu a že by 

taková rozhodnutí měla s ohledem na svou 

politickou povahu, a za účelem větší 

transparentnosti, být přijímána 

prostřednictvím aktů v přenesené 

pravomoci; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  128 

Philippe Lamberts 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. zpochybňuje logiku, podle níž se 

rozhodnutí o rovnocennosti obvykle 

přijímají ve formě prováděcích aktů; trvá 

na tom, že postup udělení rovnocennosti 

třetí zemi v oblasti finančních služeb by 

měl vždy podléhat přezkumnému postupu 

Parlamentu a že by tato rozhodnutí měla 

s ohledem na svou politickou povahu, a za 

účelem větší transparentnosti, být 

přijímána prostřednictvím aktů v přenesené 

pravomoci; 

11. zpochybňuje logiku, podle níž se 

rozhodnutí o rovnocennosti obvykle 

přijímají ve formě prováděcích aktů; trvá 

na tom, že postup udělení rovnocennosti 

třetí zemi v oblasti finančních služeb by 

měl vždy podléhat přezkumnému postupu 

Parlamentu a že by tato rozhodnutí měla 

s ohledem na svou politickou povahu, 

podle níž jsou různé politické cíle 

vyvážené, a za účelem větší 

transparentnosti, být přijímána 

prostřednictvím aktů v přenesené 

pravomoci; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  129 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. konstatuje, že rozhodnutí Komise 

ze dne 21. prosince 2017 udělit 

rovnocennost místům obchodování se 

švýcarskými akciemi – omezené na období 

12 měsíců s možností prodloužení, za 

podmínky, že bude dosaženo dostatečného 

pokroku, pokud jde o společný 

institucionální rámec – bylo především 

politické povahy a bylo použito především 

pro získání vlivu v jiné politické 

záležitosti; vyjadřuje politování nad tím, 

že Parlament nemohl přispět k tomuto 

rozhodnutí; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  130 
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Manuel dos Santos 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. konstatuje, že rozhodnutí Komise 

ze dne 21. prosince 2017 udělit 

rovnocennost místům obchodování se 

švýcarskými akciemi – omezené na období 

12 měsíců s možností prodloužení, za 

podmínky, že bude dosaženo dostatečného 

pokroku, pokud jde o společný 

institucionální rámec – bylo především 

politické povahy a bylo použito především 

pro získání vlivu v jiné politické 

záležitosti; vyjadřuje politování nad tím, 

že Parlament nemohl přispět k tomuto 

rozhodnutí; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  131 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. konstatuje, že rozhodnutí Komise 

ze dne 21. prosince 2017 udělit 

rovnocennost místům obchodování se 

švýcarskými akciemi – omezené na období 

12 měsíců s možností prodloužení, za 

podmínky, že bude dosaženo dostatečného 

pokroku, pokud jde o společný 

institucionální rámec – bylo především 

politické povahy a bylo použito především 

pro získání vlivu v jiné politické 

záležitosti; vyjadřuje politování nad tím, 

že Parlament nemohl přispět k tomuto 

rozhodnutí; 

12. bere na vědomí rozhodnutí Komise 

ze dne 21. prosince 2017 udělit 

rovnocennost místům obchodování se 

švýcarskými akciemi – omezené na období 

12 měsíců s možností prodloužení, za 

podmínky, že bude dosaženo dostatečného 

pokroku, pokud jde o společný 

institucionální rámec; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  132 

Roberto Gualtieri 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. konstatuje, že rozhodnutí Komise 

ze dne 21. prosince 2017 udělit 

rovnocennost místům obchodování se 

švýcarskými akciemi – omezené na období 

12 měsíců s možností prodloužení, za 

podmínky, že bude dosaženo dostatečného 

pokroku, pokud jde o společný 

institucionální rámec – bylo především 

politické povahy a bylo použito především 

pro získání vlivu v jiné politické 

záležitosti; vyjadřuje politování nad tím, 

že Parlament nemohl přispět k tomuto 

rozhodnutí; 

12. bere na vědomí rozhodnutí Komise 

ze dne 21. prosince 2017 udělit 

rovnocennost místům obchodování se 

švýcarskými akciemi – omezené na období 

12 měsíců s možností prodloužení, za 

podmínky, že bude dosaženo dostatečného 

pokroku, pokud jde o společný 

institucionální rámec; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  133 

Philippe Lamberts 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. konstatuje, že rozhodnutí Komise 

ze dne 21. prosince 2017 udělit 

rovnocennost místům obchodování se 

švýcarskými akciemi – omezené na období 

12 měsíců s možností prodloužení, za 

podmínky, že bude dosaženo dostatečného 

pokroku, pokud jde o společný 

institucionální rámec – bylo především 

politické povahy a bylo použito především 

pro získání vlivu v jiné politické 

záležitosti; vyjadřuje politování nad tím, 

12. konstatuje, že rozhodnutí Komise 

ze dne 21. prosince 2017 udělit 

rovnocennost místům obchodování se 

švýcarskými akciemi – omezené na období 

12 měsíců s možností prodloužení, za 

podmínky, že bude dosaženo dostatečného 

pokroku, pokud jde o společný 

institucionální rámec; vyjadřuje politování 

nad tím, že Parlament nemohl přispět 

k tomuto rozhodnutí; vyzývá Komisi, aby 

zajistila, aby budoucí dvoustranné dohody 
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že Parlament nemohl přispět k tomuto 

rozhodnutí; 
se Švýcarskem zajistily rovnocenný 

standard a provádění opatření proti 

finanční trestné činnosti, vyhýbání se 

daňovým povinnostem a státní podpoře 

v oblasti daní; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  134 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. konstatuje, že rozhodnutí Komise 

ze dne 21. prosince 2017 udělit 

rovnocennost místům obchodování se 

švýcarskými akciemi – omezené na období 

12 měsíců s možností prodloužení, za 

podmínky, že bude dosaženo dostatečného 

pokroku, pokud jde o společný 

institucionální rámec – bylo především 

politické povahy a bylo použito především 

pro získání vlivu v jiné politické 

záležitosti; vyjadřuje politování nad tím, 

že Parlament nemohl přispět k tomuto 

rozhodnutí; 

12. konstatuje, že rozhodnutí Komise 

ze dne 21. prosince 2017 udělit 

rovnocennost místům obchodování se 

švýcarskými akciemi jako postupu 

v oblasti rovnocennosti v rámci MiFID 

II/MiFIR – omezené na období 12 měsíců 

s možností prodloužení, za podmínky, že 

bude dosaženo dostatečného pokroku, 

pokud jde o společný institucionální rámec 

– bylo především politické povahy a bylo 

použito především pro získání vlivu v jiné 

politické záležitosti; vyjadřuje politování 

nad tím, že Evropský parlament nemohl 

přispět k tomuto rozhodnutí; konstatuje, že 

tato událost svědčí o tom, že postupy 

v rámci rovnocennosti nejsou čistě 

technické; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  135 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 



 

PE621.121v01-00 64/109 AM\1152343CS.docx 

CS 

13. bere na vědomí, že Komise má 

právo zrušit rozhodnutí o rovnocennosti, 

a domnívá se, že s Parlamentem by mělo 

být konzultováno včas před tím, než je toto 

rozhodnutí o zrušení přijato; žádá, aby 

byly zavedeny jasné postupy a lhůty 

týkající se přijetí, zrušení nebo 

pozastavení rozhodnutí o rovnocennosti; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  136 

Roberto Gualtieri 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. bere na vědomí, že Komise má 

právo zrušit rozhodnutí o rovnocennosti, 

a domnívá se, že s Parlamentem by mělo 

být konzultováno včas před tím, než je toto 

rozhodnutí o zrušení přijato; žádá, aby 

byly zavedeny jasné postupy a lhůty 

týkající se přijetí, zrušení nebo 

pozastavení rozhodnutí o rovnocennosti; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  137 

Ashley Fox 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. bere na vědomí, že Komise má 

právo zrušit rozhodnutí o rovnocennosti, 

a domnívá se, že s Parlamentem by mělo 

být konzultováno včas před tím, než je toto 

rozhodnutí o zrušení přijato; žádá, aby 

byly zavedeny jasné postupy a lhůty 

vypouští se 
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týkající se přijetí, zrušení nebo 

pozastavení rozhodnutí o rovnocennosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  138 

Manuel dos Santos 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. bere na vědomí, že Komise má 

právo zrušit rozhodnutí o rovnocennosti, 

a domnívá se, že s Parlamentem by mělo 

být konzultováno včas před tím, než je toto 

rozhodnutí o zrušení přijato; žádá, aby 

byly zavedeny jasné postupy a lhůty 

týkající se přijetí, zrušení nebo pozastavení 

rozhodnutí o rovnocennosti; 

13. žádá, aby byly zavedeny jasné 

postupy a lhůty týkající se přijetí, zrušení 

nebo pozastavení rozhodnutí 

o rovnocennosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  139 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. bere na vědomí, že Komise má 

právo zrušit rozhodnutí o rovnocennosti, 

a domnívá se, že s Parlamentem by mělo 

být konzultováno včas před tím, než je toto 

rozhodnutí o zrušení přijato; žádá, aby 

byly zavedeny jasné postupy a lhůty 

týkající se přijetí, zrušení nebo pozastavení 

rozhodnutí o rovnocennosti; 

13. bere na vědomí, že Komise má 

právo zrušit rozhodnutí o rovnocennosti; 

žádá, aby byly zavedeny jasné postupy 

a lhůty týkající se přijetí, zrušení nebo 

pozastavení rozhodnutí o rovnocennosti; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  140 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. bere na vědomí, že Komise má 

právo zrušit rozhodnutí o rovnocennosti, 

a domnívá se, že s Parlamentem by mělo 

být konzultováno včas před tím, než je toto 
rozhodnutí o zrušení přijato; žádá, aby 

byly zavedeny jasné postupy a lhůty 

týkající se přijetí, zrušení nebo pozastavení 

rozhodnutí o rovnocennosti; 

13. bere na vědomí, že Komise má 

právo zrušit rozhodnutí o rovnocennosti, 

a domnívá se, že Komise by měla 

podrobně vysvětlit Parlamentu důvody pro 

přijetí tohoto rozhodnutí o zrušení; žádá, 

aby byly zavedeny jasné postupy a lhůty 

týkající se přijetí, zrušení nebo pozastavení 

rozhodnutí o rovnocennosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  141 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Gabriel Mato, Fulvio Martusciello 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. bere na vědomí, že Komise má 

právo zrušit rozhodnutí o rovnocennosti, 

a domnívá se, že s Parlamentem by mělo 

být konzultováno včas před tím, než je toto 

rozhodnutí o zrušení přijato; žádá, aby byly 

zavedeny jasné postupy a lhůty týkající se 

přijetí, zrušení nebo pozastavení 

rozhodnutí o rovnocennosti; 

13. bere na vědomí, že Komise má 

právo zrušit rozhodnutí o rovnocennosti, 

a domnívá se, že s Parlamentem by mělo 

být konzultováno včas před tím, než je toto 

rozhodnutí o zrušení přijato; žádá, aby byly 

zavedeny jasné postupy týkající se přijetí, 

zrušení nebo pozastavení rozhodnutí 

o rovnocennosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  142 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. bere na vědomí, že Komise má 

právo zrušit rozhodnutí o rovnocennosti, 

a domnívá se, že s Parlamentem by mělo 

být konzultováno včas před tím, než je toto 

rozhodnutí o zrušení přijato; žádá, aby byly 

zavedeny jasné postupy a lhůty týkající se 

přijetí, zrušení nebo pozastavení 

rozhodnutí o rovnocennosti; 

13. bere na vědomí, že Komise má 

právo zrušit rozhodnutí o rovnocennosti, 

a domnívá se, že s Evropským 

parlamentem a vnitrostátními parlamenty 

by mělo být konzultováno včas před tím, 

než je toto rozhodnutí o zrušení přijato; 

žádá, aby byly zavedeny jasné postupy 

a lhůty týkající se přijetí, zrušení nebo 

pozastavení rozhodnutí o rovnocennosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  143 

Bernard Monot 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. bere na vědomí, že Komise má 

právo zrušit rozhodnutí o rovnocennosti, 

a domnívá se, že by s Parlament by mělo 

být konzultováno včas před tím, než je toto 

rozhodnutí o zrušení přijato; žádá, aby byly 

zavedeny jasné postupy a lhůty týkající se 

přijetí, zrušení nebo pozastavení 

rozhodnutí o rovnocennosti; 

13. bere na vědomí, že Komise má 

právo zrušit rozhodnutí o rovnocennosti, 

a domnívá se, že by s Parlamentem mělo 

být konzultováno včas před tím, než je toto 

rozhodnutí o zrušení přijato; žádá, aby byly 

zavedeny jasné postupy a lhůty týkající se 

přijetí, zrušení nebo pozastavení 

rozhodnutí o rovnocennosti; žádá, aby 

Parlament mohl kdykoli požádat o zrušení 

rozhodnutí o rovnocennosti; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  144 

Ashley Fox 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13a. bere na vědomí, že na radu 
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evropských orgánů dohledu má Komise 

právo zrušit rozhodnutí o rovnocennosti; 

žádá, aby byly zavedeny jasné postupy 

a lhůty týkající se přijetí, zrušení nebo 

pozastavení rozhodnutí o rovnocennosti; 

konstatuje, že rovnocennost může být 

účinná a spolehlivá jen v případě, že 

výpovědní lhůty jsou přiměřeně dlouhé, 

jak bylo zjištěno v rámci výzkumu 

provedeného evropskými orgány dohledu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  145 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyjadřuje znepokojení nad tím, 

že neexistuje žádný pevný rámec pro účely 

průběžného dohledu nad rovnocenným 

systémem třetí země; domnívá se, 

že evropské orgány dohledu (ESA) by 

měly mít pravomoci pro monitorování 

vývoje v oblasti regulace ve třetích zemích, 

a požaduje, aby byl Evropský parlament 

soustavně informován o probíhajícím 

monitorování v oblasti regulace ve třetích 

zemích; 

14. vyjadřuje znepokojení nad tím, 

že neexistuje žádný pevný rámec pro účely 

průběžného dohledu nad rovnocenným 

systémem třetí země; domnívá se, 

že evropské orgány dohledu (ESA) by 

měly mít pravomoci pro monitorování 

vývoje v oblasti regulace ve třetích zemích; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  146 

Roberto Gualtieri 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyjadřuje znepokojení nad tím, 14. domnívá se, že revidované 
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že neexistuje žádný pevný rámec pro účely 

průběžného dohledu nad rovnocenným 

systémem třetí země; domnívá se, 

že evropské orgány dohledu (ESA) by 

měly mít pravomoci pro monitorování 

vývoje v oblasti regulace ve třetích zemích, 

a požaduje, aby byl Evropský parlament 

soustavně informován o probíhajícím 

monitorování v oblasti regulace ve třetích 

zemích; 

a kvalitnější mechanismy rovnocennosti 

by posílily účinnost tohoto nástroje; vítá 

průběžný přezkum ustanovení 

o rovnocennosti v řadě legislativních 

návrhů; domnívá se, že evropské orgány 

dohledu (ESA) by měly být schopny 

monitorovat vývoj v oblasti regulace 

ve třetích zemích, a požaduje, aby byl 

Evropský parlament soustavně řádně 

informován; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  147 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyjadřuje znepokojení nad tím, 

že neexistuje žádný pevný rámec pro účely 

průběžného dohledu nad rovnocenným 

systémem třetí země; domnívá se, 

že evropské orgány dohledu (ESA) by 

měly mít pravomoci pro monitorování 

vývoje v oblasti regulace ve třetích zemích, 

a požaduje, aby byl Evropský parlament 

soustavně informován o probíhajícím 

monitorování v oblasti regulace ve třetích 

zemích; 

14. vítá průběžný přezkum v oblasti 

regulace a dohled nad rovnocenným 

systémem třetí země; domnívá se, 

že evropské orgány dohledu (ESA) by 

měly mít pravomoci pro poradenství pro 

Komisi a pro monitorování vývoje 

v oblasti regulace a dohledu ve třetích 

zemích, a požaduje, aby byl Evropský 

parlament soustavně informován 

o probíhajícím monitorování v oblasti 

regulace a dohledu ve třetích zemích; 

v tomto ohledu vítá legislativní balíček 

o přezkumu evropského systému 

finančního dohledu, v němž Komise 

navrhuje, aby evropským orgánům 

dohledu byly svěřeny rozšířené pravomoci 

pro monitorování; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  148 

Philippe Lamberts 

za skupinu Verts/ALE 
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Návrh usnesení 

Bod 14 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyjadřuje znepokojení nad tím, 

že neexistuje žádný pevný rámec pro účely 

průběžného dohledu nad rovnocenným 

systémem třetí země; domnívá se, 

že evropské orgány dohledu (ESA) by 

měly mít pravomoci pro monitorování 

vývoje v oblasti regulace ve třetích zemích, 

a požaduje, aby byl Evropský parlament 

soustavně informován o probíhajícím 

monitorování v oblasti regulace ve třetích 

zemích; 

14. vyjadřuje znepokojení nad tím, 

že neexistuje žádný pevný rámec pro účely 

průběžného dohledu nad rovnocenným 

systémem třetí země; domnívá se, 

že evropské orgány dohledu (ESA) by 

měly mít pravomoci a příslušné zdroje pro 

monitorování vývoje v oblasti regulace 

ve třetích zemích, a požaduje, aby byl 

Evropský parlament soustavně informován 

o probíhajícím monitorování v oblasti 

regulace ve třetích zemích; vítá návrhy 

Komise na přezkum evropskými orgány 

dohledu, který stanoví, že takové následné 

monitorování se nebude omezovat na 

problematiku regulace, ale bude se týkat 

i dohledu a prosazování; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  149 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyjadřuje znepokojení nad tím, 

že neexistuje žádný pevný rámec pro účely 

průběžného dohledu nad rovnocenným 

systémem třetí země; domnívá se, 

že evropské orgány dohledu (ESA) by 

měly mít pravomoci pro monitorování 

vývoje v oblasti regulace ve třetích zemích, 

a požaduje, aby byl Evropský parlament 

soustavně informován o probíhajícím 

monitorování v oblasti regulace ve třetích 

zemích; 

14. vyjadřuje znepokojení nad tím, 

že neexistuje žádný pevný rámec pro účely 

průběžného dohledu nad rovnocenným 

systémem třetí země; domnívá se, 

že evropské orgány dohledu (ESA) by 

měly mít pravomoci pro monitorování 

vývoje v oblasti regulace ve třetích zemích, 

posuzovat účinek, na němž mohl být tento 

vývoj založen, mimo jiné vzájemné 

propojení finančního systému třetích zemí 

s finančním systémem Unie, a požaduje, 

aby byl Evropský parlament soustavně 

informován o probíhajícím monitorování 
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v oblasti vývoje regulace ve třetích zemích; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  150 

Barbara Kappel 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyjadřuje znepokojení nad tím, 

že neexistuje žádný pevný rámec pro účely 

průběžného dohledu nad rovnocenným 

systémem třetí země; domnívá se, 

že evropské orgány dohledu (ESA) by 

měly mít pravomoci pro monitorování 

vývoje v oblasti regulace ve třetích zemích, 

a požaduje, aby byl Evropský parlament 

soustavně informován o probíhajícím 

monitorování v oblasti regulace ve třetích 

zemích; 

14. vyjadřuje znepokojení nad tím, 

že neexistuje žádný pevný rámec pro účely 

průběžného dohledu nad rovnocenným 

systémem třetí země; domnívá se, 

že evropské orgány dohledu (ESA) by 

měly mít pravomoci pro monitorování 

vývoje v oblasti regulace ve třetích zemích, 

a požaduje, aby byl Evropský parlament 

soustavně informován o probíhajícím 

monitorování v oblasti regulace ve třetích 

zemích prostřednictvím výroční zprávy 

předkládané příslušnými evropskými 

orgány dohledu Parlamentu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  151 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. uvádí, že je třeba, aby třetí země, 

kterým byla udělena rovnocennost, 

projednaly nové právní předpisy před 

jejich prováděním s evropskými orgány 

dohledu, a zajistily tak, aby odpovídaly 

hlediskům rovnocennosti; konstatuje, že 

třetí země by měly pečlivě monitorovat 

právní předpisy EU, a zajistit tak možnost 
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jejich odpovídajícího přizpůsobení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  152 

Ashley Fox 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. konstatuje, že třetí země musí 

soustavně informovat evropské orgány 

dohledu o veškerém vnitrostátním vývoji 

v oblasti právních předpisů; třetí země 

musí být také průběžně informovány 

o veškeré aktualizaci právních předpisů ze 

strany Unie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  153 

Roberto Gualtieri 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá Komisi, aby přijala 

legislativní akt, jímž se stanoví jasný 

rámec pro transparentní, jednotné 

a konsistentní uplatňování postupů 

rovnocennosti, jímž se zavádí 

standardizovaný postup pro stanovení 

rovnocennosti; 

15. vyzývá Komisi, aby zlepšila 

transparentnost, soudržnost 

a konzistentnost uplatňování postupů 

rovnocennosti, včetně provádění 

podrobného hodnocení právních rámců 

třetích zemí; vyzývá Komisi, aby posoudila 

přínos zavedení postupu uplatňování 

a přijímání právního rámce pro 

strukturovanější a konzistentnější postup 

pro postupy rovnocennosti; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  154 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Gabriel Mato, Tom Vandenkendelaere, Fulvio 

Martusciello 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá Komisi, aby přijala 

legislativní akt, jímž se stanoví jasný 

rámec pro transparentní, jednotné 

a konsistentní uplatňování postupů 

rovnocennosti, jímž se zavádí 

standardizovaný postup pro stanovení 

rovnocennosti; 

15. vyzývá Komisi, aby stanovila jasný 

rámec pro transparentní, jednotné 

a konsistentní uplatňování postupů 

rovnocennosti, jímž se zavádí 

standardizovaný postup pro stanovení 

rovnocennosti a podrobné a rozčleněné 

hodnocení právních rámců třetích zemí; 

vyzývá k tomu, aby v souvislosti 

s interinstitucionální dohodou mezi 

Evropským parlamentem, Radou 

Evropské unie a Evropskou komisí došlo 

k takovému vyjasnění; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  155 

Manuel dos Santos 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá Komisi, aby přijala 

legislativní akt, jímž se stanoví jasný rámec 

pro transparentní, jednotné a konsistentní 

uplatňování postupů rovnocennosti, jímž se 

zavádí standardizovaný postup pro 

stanovení rovnocennosti; 

15. vyzývá Komisi, aby přijala 

legislativní akt, jímž se stanoví jasný rámec 

pro transparentní, jednotné a konsistentní 

uplatňování postupů rovnocennosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  156 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 
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Návrh usnesení 

Bod 15 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá Komisi, aby přijala 

legislativní akt, jímž se stanoví jasný rámec 

pro transparentní, jednotné a konsistentní 

uplatňování postupů rovnocennosti, jímž se 

zavádí standardizovaný postup pro 
stanovení rovnocennosti; 

15. vyzývá Komisi, aby přijala 

legislativní akt, jímž se stanoví jasný rámec 

pro transparentní, jednotné a konsistentní 

uplatňování postupů rovnocennosti, jímž se 

zajistí právní jistota v rámci stanovení 

rovnocennosti; při stanovení tohoto rámce 

by Komise měla zvážit přínosy zavedení 

postupu podání žádosti pro udělení 

rovnocennosti, který by mohl být otevřen 

třetím zemím v den stanovený v daném 

právním předpisu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  157 

Barbara Kappel 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá Komisi, aby přijala 

legislativní akt, jímž se stanoví jasný rámec 

pro transparentní, jednotné a konsistentní 

uplatňování postupů rovnocennosti, jímž se 

zavádí standardizovaný postup pro 

stanovení rovnocennosti; 

15. vyzývá Komisi, aby navrhla 

legislativní akt, jímž se stanoví jasný rámec 

pro transparentní, jednotné a konsistentní 

uplatňování postupů rovnocennosti, jímž se 

zavádí standardizovaný postup pro 

stanovení rovnocennosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  158 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá Komisi, aby přijala 15. vyzývá Komisi, aby přijala 
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legislativní akt, jímž se stanoví jasný rámec 

pro transparentní, jednotné a konsistentní 

uplatňování postupů rovnocennosti, jímž se 

zavádí standardizovaný postup pro 

stanovení rovnocennosti; 

legislativní akt, jímž se stanoví jasný rámec 

pro transparentní, jednotné a konsistentní 

uplatňování postupů rovnocennosti, jímž se 

zavádí standardizovaný postup pro 

stanovení rovnocennosti, který je založen 

na podobnosti výstupů, nikoli na 

podobnosti postupů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  159 

Philippe Lamberts 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá Komisi, aby přijala 

legislativní akt, jímž se stanoví jasný rámec 

pro transparentní, jednotné a konsistentní 

uplatňování postupů rovnocennosti, jímž se 

zavádí standardizovaný postup pro 

stanovení rovnocennosti; 

15. vyzývá Komisi, aby přijala 

legislativní akt, jímž se stanoví jasný rámec 

pro transparentní, jednotné a konsistentní 

uplatňování a pravidelné monitorování 

postupů rovnocennosti, jímž se zavádí 

standardizovaný postup pro stanovení, 

pozastavení nebo zrušení rovnocennosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  160 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá Komisi, aby přijala 

legislativní akt, jímž se stanoví jasný 

rámec pro transparentní, jednotné 

a konsistentní uplatňování postupů 

rovnocennosti, jímž se zavádí 

standardizovaný postup pro stanovení 

rovnocennosti; 

15. vyzývá Komisi, aby přijala alespoň 

soubor průvodních zásad a v případě 

potřeby legislativní akt, jímž se stanoví 

jasný rámec pro transparentní, jednotné 

a konsistentní uplatňování postupů 

rovnocennosti; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  161 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 15a. tento rámec by měl jasně přiznat 

Evropskému parlamentu rozhodující 

úlohu, pokud jde o přezkum rozhodnutí 

přijatých Komisí, jasná pravidla pro 

udělení, pozastavení nebo zrušení 

rovnocennosti a jasný mandát evropským 

orgánům dohledu v režimu 

rovnocennosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  162 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 15b. bere na vědomí, že rozhodnutí 

o rovnocennosti jsou přijímána na 

základě jednotlivých hodnocení 

s přihlédnutím k příslušnému právnímu 

předpisu EU a ke specifickým rysům trhu, 

což znamená, že je nezbytná určitá 

flexibilita; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  163 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 
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Bod 16 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. žádá, aby rozhodnutí 

o rovnocennosti byla nejméně jednou za 

tři roky přezkoumána příslušným 

evropským orgánem dohledu a aby byla 

tato přezkoumání zveřejněna; 

16. žádá, aby rozhodnutí 

o rovnocennosti byla předmětem trvalého 

dohledu a přezkumů příslušným 

evropským orgánem dohledu 

s přihlédnutím nejen k právním 

požadavkům a kvalitě dohledu, ale i 

k vývoji příslušného trhu; požaduje, aby 

byla tato přezkoumání zveřejněna; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  164 

Barbara Kappel 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. žádá, aby rozhodnutí 

o rovnocennosti byla nejméně jednou za 

tři roky přezkoumána příslušným 

evropským orgánem dohledu a aby byla 

tato přezkoumání zveřejněna; 

16. žádá, aby rozhodnutí 

o rovnocennosti byla trvale 

přezkoumávána příslušným evropským 

orgánem dohledu a aby byla tato 

přezkoumání zveřejněna; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  165 

Bernard Monot 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. žádá, aby rozhodnutí 

o rovnocennosti byla nejméně jednou za tři 

roky přezkoumána příslušným evropským 

orgánem dohledu a aby byla tato 

přezkoumání zveřejněna; 

16. žádá, aby rozhodnutí 

o rovnocennosti byla nejméně jednou za 

rok přezkoumána příslušným evropským 

orgánem dohledu a aby byla tato 

přezkoumání zveřejněna; 



 

PE621.121v01-00 78/109 AM\1152343CS.docx 

CS 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  166 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. žádá, aby rozhodnutí 

o rovnocennosti byla nejméně jednou za tři 

roky přezkoumána příslušným evropským 

orgánem dohledu a aby byla tato 

přezkoumání zveřejněna; 

16. žádá, aby rozhodnutí 

o rovnocennosti byla nejméně jednou za 

dva roky přezkoumána příslušným 

evropským orgánem dohledu a aby byla 

tato přezkoumání zveřejněna; zdůrazňuje, 

že v případech velkých legislativních 

posunů v dané třetí zemi by mohly být 

nezbytné přezkumy ad-hoc; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  167 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. žádá, aby rozhodnutí 

o rovnocennosti byla nejméně jednou za tři 

roky přezkoumána příslušným evropským 

orgánem dohledu a aby byla tato 

přezkoumání zveřejněna; 

16. žádá, aby rozhodnutí 

o rovnocennosti byla jednou za tři roky 

přezkoumána příslušným evropským 

orgánem dohledu a aby byla tato 

přezkoumání zveřejněna; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  168 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Gabriel Mato, Markus Ferber, Tom 

Vandenkendelaere, Fulvio Martusciello, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. žádá, aby rozhodnutí 

o rovnocennosti byla nejméně jednou za tři 

roky přezkoumána příslušným evropským 

orgánem dohledu a aby byla tato 

přezkoumání zveřejněna; 

16. žádá, aby rozhodnutí 

o rovnocennosti byla nejméně jednou za tři 

roky, nebo kdykoli dojde ke změně 

v regulačním rámci třetí země, která by 

mohla zpochybnit rozhodnutí 

o rovnocennosti, přezkoumána příslušným 

evropským orgánem dohledu a aby byla 

tato přezkoumání zveřejněna; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  169 

Burkhard Balz 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. žádá, aby rozhodnutí 

o rovnocennosti byla nejméně jednou za tři 

roky přezkoumána příslušným evropským 

orgánem dohledu a aby byla tato 

přezkoumání zveřejněna; 

16. žádá, aby rozhodnutí 

o rovnocennosti byla nejméně jednou za tři 

roky, nebo kdykoli dojde k zásadním 

změnám v regulačním rámci třetí země, 

které by mohly zpochybnit rozhodnutí 

o rovnocennosti, přezkoumána příslušným 

evropským orgánem dohledu a aby byla 

tato přezkoumání zveřejněna; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  170 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. žádá, aby rozhodnutí 

o rovnocennosti byla nejméně jednou za tři 

roky přezkoumána příslušným evropským 

orgánem dohledu a aby byla tato 

16. žádá, aby rozhodnutí 

o rovnocennosti byla nejméně jednou za tři 

roky přezkoumána příslušným evropským 

orgánem dohledu a aby byla tato 
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přezkoumání zveřejněna; přezkoumání zveřejněna; zdůrazňuje, že 

tyto přezkumy by měly být založeny 

alespoň na příslušných právních 

předpisech a jejich provádění, stejně jako 

na příslušných postupech dohledu 

v dotyčné třetí zemi; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  171 

Philippe Lamberts 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. žádá, aby rozhodnutí 

o rovnocennosti byla nejméně jednou za tři 

roky přezkoumána příslušným evropským 

orgánem dohledu a aby byla tato 

přezkoumání zveřejněna; 

16. žádá, aby rozhodnutí 

o rovnocennosti byla nejméně jednou za tři 

roky přezkoumána příslušným evropským 

orgánem dohledu a aby byla tato 

přezkoumání zveřejněna; žádá, jak 

navrhuje Komise v souvislosti s postupem 

přezkumu evropských orgánů dohledu, 

o zefektivnění dohod o spolupráci 

s orgány dohledu třetí země s cílem zajistit 

pravidelné oznamování změn týkajících se 

právního rámce příslušné třetí země 

a jeho provádění;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  172 

Philippe Lamberts 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. s politováním však konstatuje, že 

Komise nenavrhla jako součást přezkumu 
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evropských orgánů dohledu žádný další 

mechanismus přezkumu pro Evropský 

parlament a Radu, a má v úmyslu změnit 

příslušným způsobem legislativní návrhy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  173 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. dále vyzývá Komisi, aby provedla 

ad hoc posouzení ustanovení 

o rovnocennosti na základě 

odůvodněných žádostí ze strany 

Parlamentu, Rady, evropských orgánů 

dohledu a případně i ECB, příslušných 

vnitrostátních orgánů a ESRB; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  174 

Roberto Gualtieri 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vyzývá Komisi, aby zvážila možnost 

zavedení postupu podání žádosti pro 

udělení rovnocennosti, který by mohl být 

otevřen třetím zemím v den stanovený 

v daném právním předpisu; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  175 
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Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vyzývá Komisi, aby zvážila možnost 

zavedení postupu podání žádosti pro 

udělení rovnocennosti, který by mohl být 

otevřen třetím zemím v den stanovený 

v daném právním předpisu; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  176 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Gabriel Mato, Tom Vandenkendelaere, Fulvio 

Martusciello 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vyzývá Komisi, aby zvážila možnost 

zavedení postupu podání žádosti pro 

udělení rovnocennosti, který by mohl být 

otevřen třetím zemím v den stanovený 

v daném právním předpisu; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  177 

Bernard Monot 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vyzývá Komisi, aby zvážila 

možnost zavedení postupu podání žádosti 

pro udělení rovnocennosti, který by mohl 

být otevřen třetím zemím v den stanovený 

17. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

postup podání žádosti pro udělení 

rovnocennosti podléhající třetím zemím ve 

prospěch evropských aktérů; 
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v daném právním předpisu; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  178 

Manuel dos Santos 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vyzývá Komisi, aby zvážila 

možnost zavedení postupu podání žádosti 

pro udělení rovnocennosti, který by mohl 

být otevřen třetím zemím v den stanovený 

v daném právním předpisu; 

17. vyzývá Komisi, aby v definici 

rámce pro rovnocennost zvážila možnost 

zavedení postupu podání žádosti pro 

udělení rovnocennosti, který by mohl být 

otevřen třetím zemím v den stanovený 

v daném právním předpisu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  179 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. vyzývá Komisi, aby provedla 

hloubkový přezkum všech přijatých 

rozhodnutí o rovnocennosti za účelem 

určení úspěchů a selhání stávajícího 

systému rovnocennosti; 

18. vyzývá Komisi, aby provedla 

v rámci postupu přijímání legislativního 

aktu o zavedení režimu rovnocennosti 
přezkum přijatých rozhodnutí 

o rovnocennosti za účelem určení 

přiměřenosti stávajícího systému 

rovnocennosti a toho, zda se se subjekty 

třetí země vstupující na trh EU na základě 

předchozího rozhodnutí o rovnocennosti 

zachází příznivěji, než s podniky z EU; 

v případech, kdy finanční právní předpisy 

EU přesouvají dohled nad subjekty třetích 

zemí provádějícími činnost v EU na 

předpisy a orgány třetích zemí, vyzývá 

Komisi, aby posoudila, zda je toto úplné 



 

PE621.121v01-00 84/109 AM\1152343CS.docx 

CS 

náhradní plnění v zájmu EU, zejména 

pokud jde o ochranu investorů 

a spotřebitelů v EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  180 

Manuel dos Santos 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. vyzývá Komisi, aby provedla 

hloubkový přezkum všech přijatých 

rozhodnutí o rovnocennosti za účelem 

určení úspěchů a selhání stávajícího 

systému rovnocennosti; 

18. vyzývá Komisi, aby provedla 

přezkum všech přijatých rozhodnutí 

o rovnocennosti za účelem určení 

vhodnosti stávajícího systému 

rovnocennosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  181 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Gabriel Mato, Fulvio Martusciello 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. vyzývá Komisi, aby provedla 

hloubkový přezkum všech přijatých 

rozhodnutí o rovnocennosti za účelem 

určení úspěchů a selhání stávajícího 

systému rovnocennosti; 

18. vyzývá Komisi, aby provedla 

hloubkový přezkum všech přijatých 

rozhodnutí o rovnocennosti za účelem 

určení úspěchů a selhání stávajícího 

systému rovnocennosti a aby posoudila, 

zda rámec rovnocennosti, který je 

v současné době součástí legislativních 

aktů EU, může vést k příznivějšímu 

zacházení s podniky z třetích zemí oproti 

zacházení s podniky z EU; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  182 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. vyzývá Komisi, aby provedla 

hloubkový přezkum všech přijatých 

rozhodnutí o rovnocennosti za účelem 

určení úspěchů a selhání stávajícího 

systému rovnocennosti; 

18. vyzývá Komisi, aby provedla 

hloubkový přezkum všech přijatých 

rozhodnutí o rovnocennosti za účelem 

určení úspěchů a selhání stávajícího 

systému rovnocennosti a vyvodila z nich 

důsledky za účelem zlepšení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  183 

Philippe Lamberts 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. vyzývá Komisi, aby provedla 

hloubkový přezkum všech přijatých 

rozhodnutí o rovnocennosti za účelem 

určení úspěchů a selhání stávajícího 

systému rovnocennosti; 

18. vyzývá Komisi, aby provedla 

hloubkový přezkum všech přijatých 

rozhodnutí o rovnocennosti za účelem 

určení úspěchů a selhání stávajícího 

systému rovnocennosti a tento přezkum 

zveřejnila; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  184 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18a. trvá na tom, že postup udělení 

rovnocennosti třetí zemi v oblasti 
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finančních služeb by měl vždy podléhat 

přezkumnému postupu Evropského 

parlamentu za účelem větší 

transparentnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  185 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18b. vyzývá Komisi, aby od okamžiku 

přijetí této zprávy včas informovala 

Evropský parlament o udělených, 

pozastavených nebo zrušených 

rozhodnutích o rovnocennosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  186 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 c (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18c. vyzývá Komisi, aby alespoň jednou 

ročně předložila Evropskému parlamentu 

seznam udělených, pozastavených nebo 

zrušených rozhodnutí o rovnocennosti 

a vysvětlila důvod podporující tato 

rozhodnutí; v případě nesouhlasu 

s kterýmkoli přijatým rozhodnutím 

Evropský parlament požádá Komisi, aby 

přezkoumala toto rozhodnutí, a uvede 

důvody této žádosti; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  187 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. zdůrazňuje, že velká pozornosti by 

měla být věnována systému rovnocennosti 

mezi EU a třetími zeměmi s velkým vlivem 

s cílem vytvořit v oblasti regulace stabilní 

a odolné vztahy s těmi zeměmi, které mají 

úzké finanční vazby s Unií; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  188 

Roberto Gualtieri 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. zdůrazňuje, že velká pozornosti by 

měla být věnována systému rovnocennosti 

mezi EU a třetími zeměmi s velkým vlivem 

s cílem vytvořit v oblasti regulace stabilní 

a odolné vztahy s těmi zeměmi, které mají 

úzké finanční vazby s Unií; 

19. zdůrazňuje, že zdokonalené 

a přezkoumané mechanismy 

rovnocennosti představují vhodné nástroje 

pro řešení situace po odchodu Spojeného 

království z Evropské unie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  189 

Manuel dos Santos 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. zdůrazňuje, že velká pozornosti by 19. vyzývá Komisi, aby posoudila, zda 
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měla být věnována systému rovnocennosti 

mezi EU a třetími zeměmi s velkým vlivem 

s cílem vytvořit v oblasti regulace stabilní 

a odolné vztahy s těmi zeměmi, které mají 

úzké finanční vazby s Unií; 

je přiměřenější systém rovnocennosti mezi 

EU a třetími zeměmi s velkým vlivem 

v zájmu EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  190 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. zdůrazňuje, že velká pozornosti by 

měla být věnována systému rovnocennosti 

mezi EU a třetími zeměmi s velkým vlivem 

s cílem vytvořit v oblasti regulace stabilní 

a odolné vztahy s těmi zeměmi, které mají 

úzké finanční vazby s Unií; 

19. zdůrazňuje, že velká pozornost by 

měla být věnována vytvoření systému 

rovnocennosti se Spojeným královstvím po 

brexitu; v případě, že se potvrdí přechodné 

období na odchod Spojeného království 

z EU, je právní kontinuita zajištěna a je 

možné hladce a včas přijímat vyvážená 

rozhodnutí o rovnocennosti; v případě, že 

toto přechodné období nebude zavedeno, 

Komise a evropské orgány dohledu musí 

být připraveny zajistit, aby byl umožněn 

nejen přiměřený přístup Spojeného 

království k trhům s finančními službami, 

ale aby v okamžiku, kdy se Spojené 

království stane třetí zemí, byla zajištěna 

i finanční stabilita, celistvost jednotného 

trhu a samostatnost rozhodování 

v Evropské unii; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  191 

Bernard Monot 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. zdůrazňuje, že velká pozornosti by 

měla být věnována systému rovnocennosti 

mezi EU a třetími zeměmi s velkým vlivem 

s cílem vytvořit v oblasti regulace stabilní 

a odolné vztahy s těmi zeměmi, které mají 

úzké finanční vazby s Unií; 

19. zdůrazňuje, že velká pozornost by 

měla být věnována systému rovnocennosti 

mezi EU a USA a Velkou Británií s cílem 

vytvořit v oblasti regulace odolné 

obousměrné vztahy s těmi zeměmi, které 

mají úzké finanční vazby s Unií; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  192 

Philippe Lamberts 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. zdůrazňuje, že velká pozornosti by 

měla být věnována systému rovnocennosti 

mezi EU a třetími zeměmi s velkým vlivem 

s cílem vytvořit v oblasti regulace stabilní 

a odolné vztahy s těmi zeměmi, které mají 

úzké finanční vazby s Unií; 

19. zdůrazňuje, že zvláštní pozornost 

by měla být věnována systémům 

rovnocennosti mezi EU a třetími zeměmi 

s velkým vlivem s cílem posílit v těchto 

vztazích primární právo EU a vytvořit 

v oblasti regulace stabilní a odolné vztahy 

s těmi zeměmi, které mají úzké finanční 

vazby s Unií; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  193 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. zdůrazňuje, že velká pozornosti by 

měla být věnována systému rovnocennosti 

mezi EU a třetími zeměmi s velkým vlivem 

s cílem vytvořit v oblasti regulace stabilní 

a odolné vztahy s těmi zeměmi, které mají 

19. zdůrazňuje, že velká pozornost by 

měla být věnována systému rovnocennosti 

mezi EU a třetími zeměmi s velkým vlivem 

s cílem vytvořit v oblasti regulace stabilní 

a odolné vztahy s těmi zeměmi, které mají 



 

PE621.121v01-00 90/109 AM\1152343CS.docx 

CS 

úzké finanční vazby s Unií; úzké finanční vazby s Unií; zdůrazňuje, že 

by to nemělo vést k dvourychlostnímu 

systému rovnocennosti a že vždy musí být 

dodrženy normy EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  194 

Manuel dos Santos 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 19a. zdůrazňuje skutečnost, že 

rozhodnutí Spojeného království 

o odchodu z EU a o tom, že nezůstane 

členem EHP, má ohromné dopady na 

vztah mezi EU a Spojeným královstvím 

v oblasti finančních služeb; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  195 

Neena Gill 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 19a. vyzývá ke stanovení stálého 

a transparentního souboru ukazatelů 

týkajících se třetích zemí „s velkým 

vlivem“; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  196 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Burkhard Balz, Gabriel Mato, Tom 

Vandenkendelaere, Fulvio Martusciello 
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Návrh usnesení 

Bod 20 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. připomíná význam příslušných 

vnitrostátních orgánů v rámci postupu 

udělování povolení finančním institucím, 

které zamýšlejí delegovat spravování části 

svého portfolia či řízení rizik na 

poskytovatele služeb ve třetích zemích, 

v nichž je regulační systém srovnatelný 

s regulačním systémem EU; domnívá se, 

že příslušné vnitrostátní orgány mají 

dostatečné technické znalosti a odbornost 

k náležitému posouzení žádostí 

o schválení delegování; vyzývá evropské 

orgány dohledu, aby rozvíjely další 

spolupráci mezi příslušnými 

vnitrostátními orgány v zájmu sdílení 

osvědčených postupů ohledně spolupráce 

a činností v oblasti regulace se třetími 

zeměmi; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  197 

Pervenche Berès, Roberto Gualtieri 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. připomíná význam příslušných 

vnitrostátních orgánů v rámci postupu 

udělování povolení finančním institucím, 

které zamýšlejí delegovat spravování části 

svého portfolia či řízení rizik na 

poskytovatele služeb ve třetích zemích, 

v nichž je regulační systém srovnatelný 

s regulačním systémem EU; domnívá se, 

že příslušné vnitrostátní orgány mají 

dostatečné technické znalosti a odbornost 

k náležitému posouzení žádostí 

20. vítá probíhající přezkum 

evropských orgánů dohledu s cílem zlepšit 

dohled nad opatřeními v oblasti 

delegování, externích služeb nebo 

přesunu rizika ze strany finančních 

institucí; 
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o schválení delegování; vyzývá evropské 

orgány dohledu, aby rozvíjely další 

spolupráci mezi příslušnými 

vnitrostátními orgány v zájmu sdílení 

osvědčených postupů ohledně spolupráce 

a činností v oblasti regulace se třetími 

zeměmi; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  198 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. připomíná význam příslušných 

vnitrostátních orgánů v rámci postupu 

udělování povolení finančním institucím, 

které zamýšlejí delegovat spravování části 

svého portfolia či řízení rizik na 

poskytovatele služeb ve třetích zemích, 

v nichž je regulační systém srovnatelný 

s regulačním systémem EU; domnívá se, 

že příslušné vnitrostátní orgány mají 

dostatečné technické znalosti a odbornost 

k náležitému posouzení žádostí 

o schválení delegování; vyzývá evropské 

orgány dohledu, aby rozvíjely další 

spolupráci mezi příslušnými 

vnitrostátními orgány v zájmu sdílení 

osvědčených postupů ohledně spolupráce 

a činností v oblasti regulace se třetími 

zeměmi; 

20. připomíná, že s tím, jak se EU blíží 

k dokončení unie kapitálových trhů, hrají 

evropské orgány dohledu stále důležitější 

úlohu při provádění analýzy rámců 

dohledu třetích zemí; vyzývá v tomto 

ohledu, aby příslušné evropské orgány 

dohledu měly kapacitu a pravomoci 

shromažďovat, porovnávat a analyzovat 

údaje; připomíná význam úzké spolupráce 

evropských orgánů dohledu a příslušných 

vnitrostátních orgánů v zájmu sdílení 

osvědčených postupů ohledně spolupráce 

a činností v oblasti regulace se třetími 

zeměmi; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  199 

Jonás Fernández 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. připomíná význam příslušných 

vnitrostátních orgánů v rámci postupu 

udělování povolení finančním institucím, 

které zamýšlejí delegovat spravování části 

svého portfolia či řízení rizik na 

poskytovatele služeb ve třetích zemích, 

v nichž je regulační systém srovnatelný 

s regulačním systémem EU; domnívá se, 

že příslušné vnitrostátní orgány mají 

dostatečné technické znalosti a odbornost 

k náležitému posouzení žádostí 

o schválení delegování; vyzývá evropské 

orgány dohledu, aby rozvíjely další 

spolupráci mezi příslušnými 

vnitrostátními orgány v zájmu sdílení 

osvědčených postupů ohledně spolupráce 

a činností v oblasti regulace se třetími 

zeměmi; 

20. připomíná úlohu příslušných 

vnitrostátních orgánů v rámci postupu 

udělování povolení finančním institucím, 

které zamýšlejí delegovat spravování části 

svého portfolia či řízení rizik na 

poskytovatele služeb ve třetích zemích; 

vítá probíhající přezkum úlohy 

evropských orgánů dohledu a příslušných 

vnitrostátních orgánů s cílem zlepšit 

dohled nad stávajícím systémem a sdílení 

osvědčených postupů ohledně spolupráce 

a činností v oblasti regulace se třetími 

zeměmi týkajících se finančního 

produktu, u něhož neexistuje systém 

rovnocennosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  200 

Philippe Lamberts 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. připomíná význam příslušných 

vnitrostátních orgánů v rámci postupu 

udělování povolení finančním institucím, 

které zamýšlejí delegovat spravování části 

svého portfolia či řízení rizik na 

poskytovatele služeb ve třetích zemích, 

v nichž je regulační systém srovnatelný 

s regulačním systémem EU; domnívá se, že 

příslušné vnitrostátní orgány mají 

dostatečné technické znalosti a odbornost 

k náležitému posouzení žádostí o schválení 

delegování; vyzývá evropské orgány 

dohledu, aby rozvíjely další spolupráci 

mezi příslušnými vnitrostátními orgány 

20. připomíná úlohu příslušných 

vnitrostátních orgánů v rámci postupu 

udělování povolení finančním institucím, 

které zamýšlejí delegovat spravování části 

svého portfolia či řízení rizik na 

poskytovatele služeb ve třetích zemích, 

v nichž je regulační systém považovaný za 

rovnocenný s regulačním systémem EU; je 

toho názoru, že takový postup by měl být 

závislý na účinné schopnosti příslušného 

orgánu udělujícího povolení provádět 

dohled nad externě zajišťovanými 

službami s cílem zabránit morálnímu 

hazardu a konfliktu zájmů; domnívá se, že 
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v zájmu sdílení osvědčených postupů 

ohledně spolupráce a činností v oblasti 

regulace se třetími zeměmi; 

před povolením tohoto postupu by orgán 

ESMA měl ověřit, zda 

příslušné vnitrostátní orgány mají 

dostatečné technické znalosti a odbornost 

k náležitému posouzení schválení 

delegování; požaduje, aby orgán ESMA 

předložil k tomuto schválení pozitivní 

stanovisko, a podpořil tak sbližování 

a jednotné uplatňování právního rámce 

na jednotný trh; vyzývá evropské orgány 

dohledu, aby rozvíjely další spolupráci 

mezi příslušnými vnitrostátními orgány 

v zájmu sdílení osvědčených postupů 

ohledně spolupráce a činností v oblasti 

regulace se třetími zeměmi; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  201 

Manuel dos Santos 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. připomíná význam příslušných 

vnitrostátních orgánů v rámci postupu 

udělování povolení finančním institucím, 

které zamýšlejí delegovat spravování části 

svého portfolia či řízení rizik na 

poskytovatele služeb ve třetích zemích, 

v nichž je regulační systém srovnatelný 

s regulačním systémem EU; domnívá se, že 

příslušné vnitrostátní orgány mají 

dostatečné technické znalosti a odbornost 

k náležitému posouzení žádostí 

o schválení delegování; vyzývá evropské 

orgány dohledu, aby rozvíjely další 

spolupráci mezi příslušnými 

vnitrostátními orgány v zájmu sdílení 

osvědčených postupů ohledně spolupráce 

a činností v oblasti regulace se třetími 

zeměmi; 

20. připomíná význam příslušných 

vnitrostátních orgánů v rámci postupu 

udělování povolení finančním institucím, 

které zamýšlejí delegovat spravování části 

svého portfolia či řízení rizik na 

poskytovatele služeb ve třetích zemích, 

v nichž je regulační systém srovnatelný 

s regulačním systémem EU; domnívá se, že 

příslušné vnitrostátní orgány a evropské 

orgány dohledu by měly plně 

spolupracovat v zájmu sdílení 

osvědčených postupů ohledně spolupráce 

a činností v oblasti regulace se třetími 

zeměmi; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  202 

Barbara Kappel 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. připomíná význam příslušných 

vnitrostátních orgánů v rámci postupu 

udělování povolení finančním institucím, 

které zamýšlejí delegovat spravování části 

svého portfolia či řízení rizik na 

poskytovatele služeb ve třetích zemích, 

v nichž je regulační systém srovnatelný 

s regulačním systémem EU; domnívá se, že 

příslušné vnitrostátní orgány mají 

dostatečné technické znalosti a odbornost 

k náležitému posouzení žádostí o schválení 

delegování; vyzývá evropské orgány 

dohledu, aby rozvíjely další spolupráci 

mezi příslušnými vnitrostátními orgány 

v zájmu sdílení osvědčených postupů 

ohledně spolupráce a činností v oblasti 

regulace se třetími zeměmi; 

20. připomíná význam příslušných 

vnitrostátních orgánů v rámci postupu 

udělování povolení finančním institucím, 

které zamýšlejí delegovat spravování části 

svého portfolia či řízení rizik na 

poskytovatele služeb ve třetích zemích, 

v nichž je regulační systém srovnatelný 

s regulačním systémem EU; domnívá se, že 

příslušné vnitrostátní orgány mají 

dostatečné technické znalosti a odbornost 

k náležitému posouzení žádostí o schválení 

delegování; vyzývá evropské orgány 

dohledu, aby rozvíjely další spolupráci 

mezi příslušnými vnitrostátními orgány 

v zájmu sdílení osvědčených postupů 

ohledně spolupráce a činností v oblasti 

regulace se třetími zeměmi a prožitých 

výzev a problémů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  203 

Bernard Monot 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. připomíná význam příslušných 

vnitrostátních orgánů v rámci postupu 

udělování povolení finančním institucím, 

které zamýšlejí delegovat spravování části 

svého portfolia či řízení rizik na 

poskytovatele služeb ve třetích zemích, 

v nichž je regulační systém srovnatelný 

20. připomíná význam příslušných 

vnitrostátních orgánů v rámci postupu 

udělování povolení finančním institucím, 

které zamýšlejí delegovat spravování části 

svého portfolia či řízení rizik na 

poskytovatele služeb ve třetích zemích, 

v nichž je regulační systém srovnatelný 
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s regulačním systémem EU; domnívá se, že 

příslušné vnitrostátní orgány mají 

dostatečné technické znalosti a odbornost 

k náležitému posouzení žádostí o schválení 

delegování; vyzývá evropské orgány 

dohledu, aby rozvíjely další spolupráci 

mezi příslušnými vnitrostátními orgány 

v zájmu sdílení osvědčených postupů 

ohledně spolupráce a činností v oblasti 

regulace se třetími zeměmi; 

s regulačním systémem EU; domnívá se, že 

příslušné vnitrostátní orgány mají 

dostatečné technické znalosti a odbornost 

k náležitému posouzení žádostí o schválení 

delegování; vyzývá evropské orgány 

dohledu, aby rozvíjely další spolupráci 

mezi příslušnými vnitrostátními orgány 

v zájmu sdílení osvědčených postupů 

ohledně spolupráce a činností v oblasti 

regulace se třetími zeměmi; domnívá se, že 

příslušné vnitrostátní orgány musí mít 

možnost zpochybňovat a blokovat udělení 

rovnocennosti v případě, že jsou ohroženy 

zájmy jejich vnitrostátních aktérů, jejich 

finanční stabilita a jejich hospodářský 

rozvoj; konstatuje, že USA dělají totéž a že 

americký Kongres a federální agentury 

neváhají zpochybňovat platnost 

mezinárodních dohod, které USA 

podepsaly; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  204 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. připomíná význam příslušných 

vnitrostátních orgánů v rámci postupu 

udělování povolení finančním institucím, 

které zamýšlejí delegovat spravování části 

svého portfolia či řízení rizik na 

poskytovatele služeb ve třetích zemích, 

v nichž je regulační systém srovnatelný 

s regulačním systémem EU; domnívá se, že 

příslušné vnitrostátní orgány mají 

dostatečné technické znalosti a odbornost 

k náležitému posouzení žádostí o schválení 

delegování; vyzývá evropské orgány 

dohledu, aby rozvíjely další spolupráci 

mezi příslušnými vnitrostátními orgány 

v zájmu sdílení osvědčených postupů 

20. připomíná význam příslušných 

vnitrostátních orgánů v rámci postupu 

udělování povolení finančním institucím, 

které zamýšlejí delegovat spravování části 

svého portfolia či řízení rizik na 

poskytovatele služeb ve třetích zemích, 

v nichž je regulační systém srovnatelný 

s regulačním systémem EU; domnívá se, že 

příslušné vnitrostátní orgány mají 

dostatečné technické znalosti a odbornost 

k náležitému posouzení žádostí o schválení 

delegování; vyzývá evropské orgány 

dohledu, aby rozvíjely další spolupráci 

mezi příslušnými vnitrostátními orgány 

v zájmu sdílení osvědčených postupů 
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ohledně spolupráce a činností v oblasti 

regulace se třetími zeměmi; 

ohledně spolupráce a činností v oblasti 

regulace se třetími zeměmi; domnívá se, že 

členské státy by měly mít možnost omezit 

rozhodnutí o rovnocennosti ve svých 

vlastních zemích s cílem zajistit stabilitu 

jejich finančních systémů a ekonomik; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  205 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. připomíná význam příslušných 

vnitrostátních orgánů v rámci postupu 

udělování povolení finančním institucím, 

které zamýšlejí delegovat spravování části 

svého portfolia či řízení rizik na 

poskytovatele služeb ve třetích zemích, 

v nichž je regulační systém srovnatelný 

s regulačním systémem EU; domnívá se, že 

příslušné vnitrostátní orgány mají 

dostatečné technické znalosti a odbornost 

k náležitému posouzení žádostí o schválení 

delegování; vyzývá evropské orgány 

dohledu, aby rozvíjely další spolupráci 

mezi příslušnými vnitrostátními orgány 

v zájmu sdílení osvědčených postupů 

ohledně spolupráce a činností v oblasti 

regulace se třetími zeměmi; 

20. připomíná význam příslušných 

vnitrostátních orgánů v rámci postupu 

udělování povolení finančním institucím, 

které zamýšlejí delegovat spravování části 

svého portfolia či řízení rizik na 

poskytovatele služeb ve třetích zemích, 

v nichž je regulační systém srovnatelný 

s regulačním systémem EU; domnívá se, že 

příslušné vnitrostátní orgány mají 

dostatečné technické znalosti a odbornost 

k náležitému posouzení žádostí o schválení 

delegování; vyzývá evropské orgány 

dohledu, aby rozvíjely další spolupráci 

mezi příslušnými vnitrostátními orgány 

v zájmu sdílení osvědčených postupů 

ohledně spolupráce a činností v oblasti 

regulace se třetími zeměmi; zdůrazňuje, že 

evropské orgány dohledu musí zajistit 

trvalé uplatňování těchto postupů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  206 

Philippe Lamberts 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 
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Bod 20 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20a. shoduje se s ECB a s orgánem 

ESMA, že účelem poboček ve třetích 

zemích je vyhovět místním potřebám a že 

využívání poboček mimo EU musí být 

založeno na objektivních důvodech 

spojených se službami poskytovanými 

v jurisdikci mimo EU a nemělo by vyústit 

v situaci, kdy pobočky mimo EU plní 

materiální funkce nebo zpětně poskytují 

služby v EU;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  207 

Philippe Lamberts 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20b. zdůrazňuje, že v případě 

neexistence platných rozhodnutí 

o rovnocennosti nebo alternativních 

mezinárodních dohod, jimiž se řídí 

poskytování služeb podle EMIR 2.2, by se 

poskytovatelé služeb se sídlem ve 

Spojeném království měli přemístit do EU 

s cílem poskytovat finanční služby na 

vnitřním trhu; zdůrazňuje v tomto ohledu 

nutnost pečlivě monitorovat ustanovení 

o externím zajištění služeb tak, aby v Unii 

nedocházelo ke zřizování „prázdných 

schránek“, jejichž cílem je obcházení 

regulačního rámce EU;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  208 
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Roberto Gualtieri 

 

Návrh usnesení 

Dílčí nadpis 3 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Úloha EU při stanovování norem finanční 

regulace na celosvětové úrovni 

netýká se českého znění 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  209 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. zdůrazňuje význam úlohy EU při 

stanovování norem na celosvětové úrovni 

jako prostředku pro dosažení mezinárodní 

konzistentnosti v oblasti finanční regulace, 

maximalizace finanční stability, 

předcházení regulačním mezerám mezi 

jednotlivými jurisdikcemi a na rozvoj 

účinného mezinárodního finančního 
systému; 

21. zdůrazňuje význam úlohy EU při 

stanovování norem na celosvětové úrovni 

jako prostředku pro dosažení přísnější 

finanční regulace v globálním finančním 

systému, maximalizace finanční stability, 

předcházení regulačním mezerám mezi 

jednotlivými jurisdikcemi, které vážně 

omezují možnosti vzájemného propojení 

systému a dimenze mezinárodních 

finančních institucí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  210 

Bernard Monot 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. zdůrazňuje význam úlohy EU při 

stanovování norem na celosvětové úrovni 

jako prostředku pro dosažení mezinárodní 

konzistentnosti v oblasti finanční regulace, 

21. zdůrazňuje aktivní úlohu EU při 

stanovování norem na celosvětové úrovni 

jako prostředku pro dosažení mezinárodní 

konzistentnosti v oblasti finanční regulace, 
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maximalizace finanční stability, 

předcházení regulačním mezerám mezi 

jednotlivými jurisdikcemi a na rozvoj 

účinného mezinárodního finančního 

systému; 

pro hledání maximalizace finanční 

stability, předcházení regulačním mezerám 

mezi jednotlivými jurisdikcemi a na rozvoj 

pokud možno účinného mezinárodního 

finančního systému; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  211 

Philippe Lamberts 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. zdůrazňuje význam úlohy EU při 

stanovování norem na celosvětové úrovni 

jako prostředku pro dosažení mezinárodní 

konzistentnosti v oblasti finanční regulace, 

maximalizace finanční stability, 

předcházení regulačním mezerám mezi 

jednotlivými jurisdikcemi a na rozvoj 

účinného mezinárodního finančního 

systému; 

21. zdůrazňuje význam úlohy EU při 

stanovování norem na celosvětové úrovni 

jako prostředku pro dosažení mezinárodní 

konzistentnosti v oblasti finanční regulace, 

maximalizace finanční stability, snížení 

systémového rizika, ochrany spotřebitelů 

a investorů a předcházení regulačním 

mezerám mezi jednotlivými jurisdikcemi 

a na rozvoj účinného mezinárodního 

finančního systému; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  212 

Ashley Fox 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 21a. Vítá připomínky místopředsedy 

Dombrovskiho v jeho projevu na Eurofi 

dne 14. září 2017 k mezinárodní povaze 

našeho finančního systému a k významu 

globální spolupráce. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  213 

Manuel dos Santos 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vyzývá k aktivnímu zapojení 

Komise, členských států a evropských 

orgánů dohledu v rámci celosvětových 

normativních orgánech v oblasti 

finančních služeb; zdůrazňuje, že je 

potřeba jednotné uplatňování 

mezinárodních norem za účelem dosažení 

lepší spolupráce v oblasti regulace 

s jinými jurisdikcemi a zlepšení finanční 

stability v celosvětovém měřítku; 

22. vyzývá k aktivnímu zapojení 

Komise, členských států a evropských 

orgánů dohledu v rámci celosvětových 

normativních orgánů v oblasti finančních 

služeb; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  214 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vyzývá k aktivnímu zapojení 

Komise, členských států a evropských 

orgánů dohledu v rámci celosvětových 

normativních orgánů v oblasti finančních 

služeb; zdůrazňuje, že je potřeba jednotné 

uplatňování mezinárodních norem za 

účelem dosažení lepší spolupráce v oblasti 

regulace s jinými jurisdikcemi a zlepšení 

finanční stability v celosvětovém měřítku; 

22. vyzývá k aktivnímu zapojení 

Komise, členských států a evropských 

orgánů dohledu v rámci celosvětových 

normativních orgánů v oblasti finančních 

služeb za účelem dosažení lepší spolupráce 

v oblasti regulace s jinými jurisdikcemi 

a zlepšení finanční stability v celosvětovém 

měřítku s řádným přihlédnutím k zájmu 

a specifickým rysům finančního trhu EU; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  215 

Bernard Monot 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vyzývá k aktivnímu zapojení 

Komise, členských států a evropských 

orgánů dohledu v rámci celosvětových 

normativních orgánů v oblasti finančních 

služeb; zdůrazňuje, že je potřeba jednotné 

uplatňování mezinárodních norem za 

účelem dosažení lepší spolupráce v oblasti 

regulace s jinými jurisdikcemi a zlepšení 

finanční stability v celosvětovém měřítku; 

22. vyzývá k aktivnímu zapojení 

členských států, které jsou zároveň členy 

G20, v rámci celosvětových koordinačních 

orgánů v oblasti finančních služeb; 

zdůrazňuje teoretický zájem o jednotné 

uplatňování mezinárodních norem za 

účelem dosažení lepší spolupráce v oblasti 

regulace s jinými jurisdikcemi a zlepšení 

finanční stability v celosvětovém měřítku; 

s politováním však konstatuje 

jednostrannost a nestejné provádění 

předpisů, které jsou výsledkem globální 

koordinace a které de facto neustále 

umožňují pronikání mimoevropských 

aktérů do ekonomik členských států; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  216 

Barbara Kappel 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vyzývá k aktivnímu zapojení 

Komise, členských států a evropských 

orgánů dohledu v rámci celosvětových 

normativních orgánů v oblasti finančních 

služeb; zdůrazňuje, že je potřeba jednotné 

uplatňování mezinárodních norem za 

účelem dosažení lepší spolupráce v oblasti 

regulace s jinými jurisdikcemi a zlepšení 

finanční stability v celosvětovém měřítku; 

22. vyzývá ke konstruktivnímu 

přístupu Komise, členských států 

a evropských orgánů dohledu v rámci 

celosvětových normativních orgánů 

v oblasti finančních služeb; zdůrazňuje, že 

je potřeba jednotné uplatňování 

mezinárodních norem za účelem dosažení 

lepší spolupráce v oblasti regulace s jinými 

jurisdikcemi a zlepšení finanční stability 

v celosvětovém měřítku; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  217 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vyzývá k aktivnímu zapojení 

Komise, členských států a evropských 

orgánů dohledu v rámci celosvětových 

normativních orgánů v oblasti finančních 

služeb; zdůrazňuje, že je potřeba jednotné 

uplatňování mezinárodních norem za 

účelem dosažení lepší spolupráce v oblasti 

regulace s jinými jurisdikcemi a zlepšení 

finanční stability v celosvětovém měřítku; 

22. vyzývá k aktivnímu zapojení 

Komise, členských států a evropských 

orgánů dohledu v rámci celosvětových 

normativních orgánů v oblasti finančních 

služeb; zdůrazňuje, že je potřeba zlepšení 

mezinárodních norem za účelem dosažení 

lepší spolupráce v oblasti regulace s jinými 

jurisdikcemi a zlepšení finanční stability 

v celosvětovém měřítku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  218 

Philippe Lamberts 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vyzývá k aktivnímu zapojení 

Komise, členských států a evropských 

orgánů dohledu v rámci celosvětových 

normativních orgánů v oblasti finančních 

služeb; zdůrazňuje, že je potřeba jednotné 

uplatňování mezinárodních norem za 

účelem dosažení lepší spolupráce v oblasti 

regulace s jinými jurisdikcemi a zlepšení 

finanční stability v celosvětovém měřítku; 

22. vyzývá k aktivnímu zapojení 

Komise, Evropského parlamentu, 

členských států a evropských orgánů 

dohledu v rámci celosvětových 

normativních orgánů v oblasti finančních 

služeb; zdůrazňuje, že je potřeba jednotné 

uplatňování mezinárodních norem za 

účelem dosažení lepší spolupráce v oblasti 

regulace s jinými jurisdikcemi a zlepšení 

finanční stability v celosvětovém měřítku; 

připomíná žádosti vznesené ke Komisi ve 

své zprávě o úloze EU v rámci systému 

mezinárodních finančních, měnových 

a regulačních orgánů a institucí; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  219 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vyzývá k aktivnímu zapojení 

Komise, členských států a evropských 

orgánů dohledu v rámci celosvětových 

normativních orgánů v oblasti finančních 

služeb; zdůrazňuje, že je potřeba jednotné 

uplatňování mezinárodních norem za 

účelem dosažení lepší spolupráce v oblasti 

regulace s jinými jurisdikcemi a zlepšení 

finanční stability v celosvětovém měřítku; 

22. vyzývá k aktivnímu zapojení 

Komise, členských států a evropských 

orgánů dohledu v rámci celosvětových 

normativních orgánů v oblasti finančních 

služeb; zdůrazňuje, že všichni účastníci 

z EU musí účinně koordinovat svá 

stanoviska, aby dosáhli optimálního 

výsledku; zdůrazňuje, že je potřeba 

jednotné uplatňování mezinárodních norem 

za účelem dosažení lepší spolupráce 

v oblasti regulace s jinými jurisdikcemi 

a zlepšení finanční stability v celosvětovém 

měřítku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  220 

Jakob von Weizsäcker 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 22a. vyzývá Komisi, aby včas posoudila 

dopad nových technologií na finanční 

služby a v případě potřeby navrhla 

společné evropské strategie v oblasti 

regulace a dohledu; zdůrazňuje, že EU by 

měla hrát klíčovou úlohu při stanovování 

mezinárodních norem pro nové 

technologie s cílem připravit cestu pro 

tuto inovaci, zajistit ochranu spotřebitelů 

a ochránit finanční stabilitu; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  221 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. žádá proto dále, aby byl dialog 

mezi EU a USA o regulaci v oblasti 

finančních trhů posílen natolik, aby 

zahrnoval i pravidelná setkání; 

zdůrazňuje, že by EU měla prosazovat, 

aby součástí každé možné budoucí 

obchodní dohody mezi EU a USA byla 

kapitola o finančních službách; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  222 

Manuel dos Santos 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. žádá proto dále, aby byl dialog 

mezi EU a USA o regulaci v oblasti 

finančních trhů posílen natolik, aby 

zahrnoval i pravidelná setkání; 

zdůrazňuje, že by EU měla prosazovat, 

aby součástí každé možné budoucí 

obchodní dohody mezi EU a USA byla 

kapitola o finančních službách; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  223 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Fulvio Martusciello 
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Návrh usnesení 

Bod 23 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. žádá proto dále, aby byl dialog 

mezi EU a USA o regulaci v oblasti 

finančních trhů posílen natolik, aby 

zahrnoval i pravidelná setkání; 

zdůrazňuje, že by EU měla prosazovat, 

aby součástí každé možné budoucí 

obchodní dohody mezi EU a USA byla 

kapitola o finančních službách; 

23. žádá proto dále, aby bylo společné 

fórum mezi EU a USA o finanční regulaci 

trhů posíleno natolik, aby zahrnovalo 

i pravidelná setkání; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  224 

Philippe Lamberts 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. žádá proto dále, aby byl dialog 

mezi EU a USA o regulaci v oblasti 

finančních trhů posílen natolik, aby 

zahrnoval i pravidelná setkání; zdůrazňuje, 

že by EU měla prosazovat, aby součástí 

každé možné budoucí obchodní dohody 

mezi EU a USA byla kapitola 

o finančních službách; 

23. žádá proto dále, aby byl dialog 

mezi EU a USA o regulaci v oblasti 

finančních trhů posílen natolik, aby 

zahrnoval i pravidelná setkání; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  225 

Roberto Gualtieri, Jonás Fernández 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. žádá proto dále, aby byl dialog 23. žádá proto dále, aby byl dialog 
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mezi EU a USA o regulaci v oblasti 

finančních trhů posílen natolik, aby 

zahrnoval i pravidelná setkání; zdůrazňuje, 

že by EU měla prosazovat, aby součástí 

každé možné budoucí obchodní dohody 

mezi EU a USA byla kapitola 

o finančních službách; 

mezi EU a USA o regulaci v oblasti 

finančních trhů posílen natolik, aby 

zahrnoval i pravidelná setkání; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  226 

Burkhard Balz 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. žádá proto dále, aby byl dialog 

mezi EU a USA o regulaci v oblasti 

finančních trhů posílen natolik, aby 

zahrnoval i pravidelná setkání; zdůrazňuje, 

že by EU měla prosazovat, aby součástí 

každé možné budoucí obchodní dohody 

mezi EU a USA byla kapitola 

o finančních službách; 

23. žádá proto dále, aby byl dialog 

mezi EU a USA o regulaci v oblasti 

finančních trhů posílen natolik, aby 

zahrnoval i pravidelná setkání, jejichž 

cílem je častější a konzistentnější 

koordinace; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  227 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. žádá proto dále, aby byl dialog 

mezi EU a USA o regulaci v oblasti 

finančních trhů posílen natolik, aby 

zahrnoval i pravidelná setkání; zdůrazňuje, 

že by EU měla prosazovat, aby součástí 

každé možné budoucí obchodní dohody 

mezi EU a USA byla kapitola 

23. žádá proto dále, aby byl dialog 

mezi EU a USA o regulaci v oblasti 

finančních trhů posílen natolik, aby 

zahrnoval i pravidelná setkání; zdůrazňuje, 

že by EU měla mít neobyčejně opatrný 

přístup k další finanční integraci s USA; 
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o finančních službách; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  228 

Bernard Monot 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. žádá proto dále, aby byl dialog 

mezi EU a USA o regulaci v oblasti 

finančních trhů posílen natolik, aby 

zahrnoval i pravidelná setkání; zdůrazňuje, 

že by EU měla prosazovat, aby součástí 

každé možné budoucí obchodní dohody 

mezi EU a USA byla kapitola o finančních 

službách; 

23. žádá proto dále, aby byl dialog 

mezi EU a USA o regulaci v oblasti 

finančních trhů posílen natolik, aby 

zahrnoval i pravidelná setkání; zdůrazňuje, 

že by se EU měla za každou cenu vyhýbat 

tomu, aby součástí každé možné budoucí 

obchodní dohody mezi EU a USA byla 

kapitola o finančních službách; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  229 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. žádá proto dále, aby byl dialog 

mezi EU a USA o regulaci v oblasti 

finančních trhů posílen natolik, aby 

zahrnoval i pravidelná setkání; zdůrazňuje, 

že by EU měla prosazovat, aby součástí 

každé možné budoucí obchodní dohody 

mezi EU a USA byla kapitola o finančních 

službách; 

23. žádá proto dále, aby byl dialog 

mezi EU a USA o regulaci v oblasti 

finančních trhů posílen natolik, aby 

zahrnoval i pravidelná setkání; zdůrazňuje, 

že by EU měla prosazovat, aby součástí 

každé možné budoucí obchodní dohody 

mezi EU a USA byla kapitola o finančních 

službách, a zohlednit již existující 

příklady, jako je připravovaná dohoda 

o volném obchodu mezi EU 

a Singapurem, která obsahuje kapitolu 

o finanční regulaci; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  230 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 23a. zdůrazňuje, že se nelze domnívat, 

že by se zlepšování vztahů v rámci 

finančních služeb s třetími zeměmi 

a posilování kapitálových trhů EU muselo 

vzájemně vylučovat; proto zdůrazňuje, že 

je nezbytné pokročit v projektu unie 

kapitálových trhů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  231 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. pověřuje svého předsedu, aby 

předal toto usnesení Radě a Komisi. 

24. pověřuje svého předsedu, aby 

předal toto usnesení hlavnímu vyjednavači 

EU o brexitu, Radě a Komisi. 

Or. en 

 


