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Τροπολογία  1 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την έκθεση της 

International Regulatory Strategy Group 

(διεθνής ομάδα στρατηγικής σε θέματα 

ρυθμίσεων) με τίτλο «The EU's Third 

Country Regimes and Alternatives to 

Passporting» (Τα καθεστώτα τρίτων 

χωρών τα οποία χειρίζεται η ΕΕ και 

εναλλακτικές λύσεις αντί του μηχανισμού 

διαβατηρίου), 

Or. en 

 

Τροπολογία  2 

Philippe Lamberts 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 

της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το 

πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-

ΗΒ, 

Or. en 

 

Τροπολογία  3 

Philippe Lamberts 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 8 β (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη τους 

προσανατολισμούς του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου (άρθρο 50) της 23ης 

Μαρτίου 2018, 

Or. en 

 

Τροπολογία  4 

Philippe Lamberts 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι από την 

κρίση και μετά έχουν εγκριθεί πάνω από 

40 νέες νομοθετικές πράξεις στο πλαίσιο 

της νομοθεσίας της ΕΕ για τον 

χρηματοπιστωτικό τομέα, εκ των οποίων οι 

15 περιλαμβάνουν «διατάξεις τρίτων 

χωρών» που παρέχουν στην Επιτροπή την 

εξουσία να αποφασίζει μονομερώς εάν οι 

ρυθμιστικοί κανόνες σε ξένες περιοχές 

δικαιοδοσίας, μπορούν να θεωρούνται 

ισοδύναμοι· 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι από την 

κρίση και μετά έχουν εγκριθεί πάνω από 

40 νέες νομοθετικές πράξεις στο πλαίσιο 

της νομοθεσίας της ΕΕ για τον 

χρηματοπιστωτικό τομέα, εκ των οποίων οι 

15 περιλαμβάνουν «διατάξεις τρίτων 

χωρών» που παρέχουν στην Επιτροπή τη 

διακριτική ευχέρεια να εγκρίνει 

εκτελεστικές πράξεις για να καθορίσει 
εάν οι ρυθμιστικοί κανόνες σε ξένες 

περιοχές δικαιοδοσίας, μπορούν να 

θεωρούνται ισοδύναμοι· 

Or. en 

 

Τροπολογία  5 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι από την 

κρίση και μετά έχουν εγκριθεί πάνω από 

40 νέες νομοθετικές πράξεις στο πλαίσιο 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι από την 

κρίση και μετά έχουν εγκριθεί πάνω από 

40 νέες νομοθετικές πράξεις στο πλαίσιο 
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της νομοθεσίας της ΕΕ για τον 

χρηματοπιστωτικό τομέα, εκ των οποίων οι 

15 περιλαμβάνουν «διατάξεις τρίτων 

χωρών» που παρέχουν στην Επιτροπή την 

εξουσία να αποφασίζει μονομερώς εάν οι 

ρυθμιστικοί κανόνες σε ξένες περιοχές 

δικαιοδοσίας, μπορούν να θεωρούνται 

ισοδύναμοι· 

της νομοθεσίας της ΕΕ για τον 

χρηματοπιστωτικό τομέα, εκ των οποίων οι 

15 περιλαμβάνουν «διατάξεις τρίτων 

χωρών» που παρέχουν στην Επιτροπή, εκ 

μέρους της ΕΕ, την εξουσία να 

αποφασίζει μονομερώς εάν οι ρυθμιστικοί 

κανόνες σε ξένες περιοχές δικαιοδοσίας, 

μπορούν να θεωρούνται ισοδύναμοι· 

Or. en 

 

Τροπολογία  6 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ισοδυναμία, τα δικαιώματα διαβατηρίου 

και η αμοιβαία αναγνώριση είναι σαφώς 

διαφορετικές έννοιες που αναγνωρίζουν 

διαφορετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις 

στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στους 

συμμετέχοντες στην αγορά· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ισοδυναμία και τα δικαιώματα 

διαβατηρίου είναι σαφώς διαφορετικές 

έννοιες που αναγνωρίζουν διαφορετικά 

δικαιώματα και υποχρεώσεις στα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στους 

συμμετέχοντες στην αγορά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  7 

Philippe Lamberts 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ισοδυναμία, τα δικαιώματα διαβατηρίου 

και η αμοιβαία αναγνώριση είναι σαφώς 

διαφορετικές έννοιες που αναγνωρίζουν 

διαφορετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις 

στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στους 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ισοδυναμία, τα δικαιώματα διαβατηρίου 

και τα καθεστώτα αναγνώρισης είναι 

σαφώς διαφορετικές έννοιες που 

αναγνωρίζουν διαφορετικά δικαιώματα και 

υποχρεώσεις στους σχετικούς επόπτες, 
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συμμετέχοντες στην αγορά· στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στους 

συμμετέχοντες στην αγορά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  8 

Brian Hayes 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ισοδυναμία, τα δικαιώματα διαβατηρίου 

και η αμοιβαία αναγνώριση είναι σαφώς 

διαφορετικές έννοιες που αναγνωρίζουν 

διαφορετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις 

στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στους 

συμμετέχοντες στην αγορά· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

αποφάσεις ισοδυναμίας δεν παρέχουν 

δικαιώματα διαβατηρίου σε 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 

εδρεύουν σε τρίτες χώρες· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η ισοδυναμία, τα δικαιώματα 

διαβατηρίου και η αμοιβαία αναγνώριση 

είναι σαφώς διαφορετικές έννοιες που 

αναγνωρίζουν διαφορετικά δικαιώματα και 

υποχρεώσεις στα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα και στους συμμετέχοντες στην 

αγορά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  9 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ισοδυναμία, τα δικαιώματα διαβατηρίου 

και η αμοιβαία αναγνώριση είναι σαφώς 

διαφορετικές έννοιες που αναγνωρίζουν 

διαφορετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις 

στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στους 

συμμετέχοντες στην αγορά· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ισοδυναμία, τα δικαιώματα διαβατηρίου 

και η αμοιβαία αναγνώριση είναι σαφώς 

διαφορετικές έννοιες που αναγνωρίζουν 

διαφορετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις 

στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στους 

συμμετέχοντες στην αγορά: η πρώτη 

έννοια σχετίζεται με το καθεστώς τρίτης 
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χώρας και οι άλλες δύο έννοιες 

χρησιμοποιούνται εντός της εσωτερικής 

αγοράς με την υποστήριξη του ΔΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  10 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Fulvio Martusciello 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι καμία 

εμπορική συμφωνία που έχει συνάψει η 

ΕΕ δεν έχει ποτέ ενσωματώσει διατάξεις 

για τη διασυνοριακή αμοιβαία πρόσβαση 

στον τομέα των χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  11 

Bernard Monot 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ισοδυναμία είναι εργαλείο για την 

προώθηση της διεθνούς κανονιστικής 

σύγκλισης, κάτι που μπορεί να οδηγήσει 

σε αύξηση του ανταγωνισμού στην ΕΕ 

επί ίσοις όροις, με παράλληλη αποτροπή 

της καταχρηστικής επιλογής του 

ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ισοδυναμία είναι εργαλείο που θεωρητικά 

πρέπει να αποτρέπει την καταχρηστική 

επιλογή του ευνοϊκότερου καθεστώτος 

εποπτείας, ενώ στην πράξη επιτρέπει μόνο 

στους σημαντικούς διεθνείς 

χρηματοπιστωτικούς παράγοντες να 

επικεντρώνουν τεχνητά τη ρευστότητά 

τους, την ασφάλειά τους και, γενικότερα, 

τις δραστηριότητές τους σε έναν πολύ 

μικρό αριθμό χρηματοπιστωτικών 

τοποθετήσεων· 
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Τροπολογία  12 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ισοδυναμία είναι εργαλείο για την 

προώθηση της διεθνούς κανονιστικής 

σύγκλισης, κάτι που μπορεί να οδηγήσει 

σε αύξηση του ανταγωνισμού στην ΕΕ επί 

ίσοις όροις, με παράλληλη αποτροπή της 

καταχρηστικής επιλογής του 

ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ισοδυναμία είναι εργαλείο για την 

προώθηση της διασύνδεσης μέσα στο 

παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, 

κάτι που μπορεί να οδηγήσει στη 

δημιουργία ακόμη μεγαλύτερων 

τραπεζών στην ΕΕ, με παράλληλη 

προώθηση του κανονιστικού ντάμπινγκ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  13 

Philippe Lamberts 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ισοδυναμία είναι εργαλείο για την 

προώθηση της διεθνούς κανονιστικής 

σύγκλισης, κάτι που μπορεί να οδηγήσει 

σε αύξηση του ανταγωνισμού στην ΕΕ επί 

ίσοις όροις, με παράλληλη αποτροπή της 

καταχρηστικής επιλογής του ευνοϊκότερου 

καθεστώτος εποπτείας· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ισοδυναμία είναι εργαλείο για την 

ενθάρρυνση τρίτων χωρών να επιτύχουν 

τα πρότυπα της ρύθμισης του 

χρηματοπιστωτικού τομέα που έχουν 

επιτευχθεί εντός της ευρωπαϊκής ενιαίας 

αγοράς, κάτι που μπορεί να επιτρέψει τον 

ανταγωνισμό εντός της ενιαίας αγοράς 

της ΕΕ επί ίσοις όροις, με παράλληλη 

αποτροπή της καταχρηστικής επιλογής του 

ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας· 

Or. en 
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Τροπολογία  14 

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

Werner Langen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ισοδυναμία είναι εργαλείο για την 

προώθηση της διεθνούς κανονιστικής 

σύγκλισης, κάτι που μπορεί να οδηγήσει 

σε αύξηση του ανταγωνισμού στην ΕΕ 

επί ίσοις όροις, με παράλληλη αποτροπή 

της καταχρηστικής επιλογής του 

ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ισοδυναμία είναι πρώτα απ’ όλα ένα 

εξαιρετικό εργαλείο για την προώθηση της 

ίσης μεταχείρισης μεταξύ οντοτήτων 

τρίτων χωρών και επιχειρήσεων της ΕΕ, 

κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε διεθνή 

κανονιστική σύγκλιση, με παράλληλη 

αποτροπή της καταχρηστικής επιλογής του 

ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας και 

διαφύλαξη της ακεραιότητας της ενιαίας 

αγοράς και της ανταγωνιστικότητάς της· 

Or. en 

 

Τροπολογία  15 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ισοδυναμία είναι εργαλείο για την 

προώθηση της διεθνούς κανονιστικής 

σύγκλισης, κάτι που μπορεί να οδηγήσει 

σε αύξηση του ανταγωνισμού στην ΕΕ επί 

ίσοις όροις, με παράλληλη αποτροπή της 

καταχρηστικής επιλογής του ευνοϊκότερου 

καθεστώτος εποπτείας· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ισοδυναμία είναι εργαλείο για την 

εξασφάλιση δίκαιης και ίσης 

μεταχείρισης τόσο των επιχειρήσεων της 

ΕΕ όσο και των επιχειρήσεων τρίτων 

χωρών, καθώς και για την προώθηση της 

διεθνούς κανονιστικής σύγκλισης, κάτι που 

μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του 

ανταγωνισμού στην ΕΕ επί ίσοις όροις, με 

παράλληλη αποτροπή της καταχρηστικής 

επιλογής του ευνοϊκότερου καθεστώτος 

εποπτείας, καθώς και να οδηγήσει στην 

προστασία των καταναλωτών και των 
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επενδυτών, στη διαφύλαξη της 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της 

ΕΕ και στην αποφυγή του 

κατακερματισμού της ενιαίας αγοράς 

της· 

Or. en 

 

Τροπολογία  16 

Bernard Monot 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εστίαση 

αυτή σε έναν μικρό αριθμό παγκόσμιων 

χρηματοπιστωτικών τοποθετήσεων, η 

οποία ευνοείται από τα καθεστώτα 

ισοδυναμίας, αμοιβαίας αναγνώρισης και 

απαλλαγών, είναι δυσμενής για την 

παγκόσμια χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα και την οικονομική 

ανάπτυξη των κρατών όπου η 

χρηματοοικονομική ρευστότητα 

αποστραγγίζεται από τις διεθνείς 

χρηματοπιστωτικές τοποθετήσεις· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  17 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

τρέχουσες διατάξεις που σχετίζονται με 

τις τρίτες χώρες στη νομοθεσία της ΕΕ 

για τον χρηματοπιστωτικό τομέα 

εμπνέονται από διαφορετικές 
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προσεγγίσεις, οι οποίες ξεκινούν από την 

υποκατάστατη συμμόρφωση και φθάνουν 

μέχρι την επιβολή των κανόνων της ΕΕ 

σε οντότητες τρίτων χωρών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  18 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

αποφάσεις ισοδυναμίας θα πρέπει, 

επίσης, να συνάδουν με τη διεθνή αρχή 

της μη διάκρισης, αφενός μεταξύ των 

ίδιων των τρίτων χωρών, και αφετέρου 

μεταξύ επιχειρήσεων της ΕΕ και 

επιχειρήσεων τρίτων χωρών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  19 

Ashley Fox 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

αποφάσεις ισοδυναμίας δεν μπορεί να 

θεωρείται ότι έχουν απλώς τεχνικό 

χαρακτήρα, και θα πρέπει συνεπώς να 

υπόκεινται σε μεγαλύτερο βαθμό ελέγχου 

από το Κοινοβούλιο· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  20 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

αποφάσεις ισοδυναμίας δεν μπορεί να 

θεωρείται ότι έχουν απλώς τεχνικό 

χαρακτήρα, και θα πρέπει συνεπώς να 

υπόκεινται σε μεγαλύτερο βαθμό ελέγχου 

από το Κοινοβούλιο· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

αποφάσεις ισοδυναμίας είναι τεχνικές 

αποφάσεις που λαμβάνονται με στόχο την 

εφαρμογή της νομικής βάσης και του 

ενιαίου εγχειριδίου κανόνων, όπως 

ορίζεται από τον συννομοθέτη της ΕΕ σε 

σχέση με τη ρύθμιση, την επιβολή και την 

εποπτεία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  21 

Manuel dos Santos 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

αποφάσεις ισοδυναμίας δεν μπορεί να 

θεωρείται ότι έχουν απλώς τεχνικό 

χαρακτήρα, και θα πρέπει συνεπώς να 

υπόκεινται σε μεγαλύτερο βαθμό ελέγχου 

από το Κοινοβούλιο· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

αποφάσεις ισοδυναμίας έχουν μεν τεχνικό 

χαρακτήρα, αλλά θα πρέπει εντούτοις να 

υπόκεινται σε μεγαλύτερο βαθμό ελέγχου 

από το Κοινοβούλιο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  22 

Brian Hayes 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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 Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) 

διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στο πλαίσιο 

ισοδυναμίας της ΕΕ, παρέχοντας τεχνικές 

αξιολογήσεις στο πλαίσιο λήψης 

αποφάσεων για την ισοδυναμία, 

παρακολουθώντας τις περαιτέρω 

εξελίξεις που μπορεί να επηρεάζουν αυτές 

τις αποφάσεις και επανεξετάζοντας 

τακτικά τις εν λόγω αποφάσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  23 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

καθεστώς ισοδυναμίας έχει εφαρμοστεί 

με μεγάλη επιτυχία από την ΕΕ με την επί 

του παρόντος μεγαλύτερη τρίτη χώρα-

εταίρο, δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες, 

προς όφελος και των δύο μερών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  24 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

μηχανισμός διαβατηρίου στις 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι 

διαθέσιμος μόνο στα μέλη του ΕΟΧ· 

Or. en 
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Τροπολογία  25 

Brian Hayes 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

Επιτροπή περιγράφει την ισοδυναμία ως 

«ένα βασικό μέσο [...] για την 

αποτελεσματική διαχείριση της 

διασυνοριακής δραστηριότητας των 

παραγόντων της αγοράς σε ένα υγιές και 

ασφαλές περιβάλλον προληπτικής 

εποπτείας» σε συνεργασία με 

δικαιοδοσίες τρίτων χωρών που 

ασπάζονται, εφαρμόζουν και επιβάλλουν 

αυστηρά τα υψηλά πρότυπα κανόνων 

προληπτικής εποπτείας που εφαρμόζει 

και η ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  26 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή 

της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας 

αποτελεί ζήτημα κυριαρχίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  27 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Αιτιολογική σκέψη Ε γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Εγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά το 

Brexit, το Ηνωμένο Βασίλειο θα κινείται 

σε απόκλιση από την ενιαία αγορά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  28 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε δ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Εδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αν το 

καθεστώς ισοδυναμίας χρειαζόταν να 

εξελιχθεί για να λάβει υπόψη την αρχή 

της αναλογικότητας μετά το Brexit, κάτι 

τέτοιο θα συνεπαγόταν την ανάγκη 

περισσότερων εγγυήσεων εξαιτίας της 

συγκέντρωσης κινδύνων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  29 

Philippe Lamberts 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου 

Βασιλείου από την ΕΕ θα έχει δυνητικά 

σημαντικό αντίκτυπο στη ρύθμιση και 

εποπτεία των χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών, δεδομένης της στενής σχέσης 

που υφίσταται σήμερα μεταξύ των 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ισοδυναμία είναι εργαλείο για την 

ενθάρρυνση τρίτων χωρών να επιτύχουν 

τα πρότυπα ρύθμισης του 

χρηματοπιστωτικού τομέα που έχουν 

επιτευχθεί εντός της ευρωπαϊκής ενιαίας 

αγοράς, κάτι που μπορεί να επιτρέψει τον 

ανταγωνισμό εντός της ενιαίας αγοράς 
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κρατών μελών στον τομέα αυτό· της ΕΕ επί ίσοις όροις, με παράλληλη 

αποτροπή της καταχρηστικής επιλογής 

του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  30 

Bernard Monot 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου 

Βασιλείου από την ΕΕ θα έχει δυνητικά 

σημαντικό αντίκτυπο στη ρύθμιση και 

εποπτεία των χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών, δεδομένης της στενής σχέσης 

που υφίσταται σήμερα μεταξύ των 

κρατών μελών στον τομέα αυτό· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου 

Βασιλείου από την ΕΕ θα έχει σημαντικό 

αντίκτυπο στη ρύθμιση και εποπτεία των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  31 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου 

Βασιλείου από την ΕΕ θα έχει δυνητικά 

σημαντικό αντίκτυπο στη ρύθμιση και 

εποπτεία των χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών, δεδομένης της στενής σχέσης 

που υφίσταται σήμερα μεταξύ των κρατών 

μελών στον τομέα αυτό· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου 

Βασιλείου από την ΕΕ θα έχει σημαντικό 

αντίκτυπο στη ρύθμιση και εποπτεία των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, δεδομένης 

της στενής σχέσης που υφίσταται σήμερα 

μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα 

αυτό· 

Or. en 
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Τροπολογία  32 

Markus Ferber 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου 

Βασιλείου από την ΕΕ θα έχει δυνητικά 

σημαντικό αντίκτυπο στη ρύθμιση και 

εποπτεία των χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών, δεδομένης της στενής σχέσης 

που υφίσταται σήμερα μεταξύ των κρατών 

μελών στον τομέα αυτό· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου 

Βασιλείου από την ΕΕ θα έχει δυνητικά 

σημαντικό αντίκτυπο στη ρύθμιση και 

εποπτεία των χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών, δεδομένης της στενής σχέσης 

που υφίσταται σήμερα μεταξύ των κρατών 

μελών στον τομέα αυτό· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι οι θέσεις της κυβέρνησης του 

Ηνωμένου Βασιλείου κατέστησαν πολύ 

δύσκολη την εύρεση ρεαλιστικών λύσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  33 

Bernard Monot 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

σημαντικό η χρηματοοικονομική 

ρευστότητα των ηπειρωτικών κρατών 

της ΕΕ, την οποία ο μηχανισμός 

διαβατηρίου και γενικότερα η εναρμόνιση 

του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου 

του χρηματοπιστωτικού τομέα επέτρεψαν 

να επικεντρωθεί στο Λονδίνο προς όφελος 

κυρίως των αμερικανικών τραπεζικών 

και χρηματοπιστωτικών παραγόντων, να 

μπορέσει να αναδιανεμηθεί στα διάφορα 

κράτη μέλη μετά το Brexit· 

Or. fr 
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Τροπολογία  34 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Ηνωμένο Βασίλειο δεν σκοπεύει να 

παραμείνει μέρος του ΕΟΧ μετά το 

Brexit, και ότι δεν θα μπορεί να κάνει 

χρήση του καθεστώτος διαβατηρίων στις 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  35 

Gabriel Mato 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι 

βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη οι 

διαπραγματεύσεις για την αποχώρηση 

του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  36 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΣΤβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη 

μιας μεταβατικής περιόδου για την 

αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από 
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την ΕΕ θα επιτρέψει τη λήψη έγκαιρων 

και ισορροπημένων αποφάσεων 

ισοδυναμίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  37 

Neena Gill 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο 

ψήφισμά του της 19 Ιανουαρίου 2016 

σχετικά με τον απολογισμό και τις 

προκλήσεις του κανονισμού της ΕΕ για τις 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, το 

Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή «να 

προτείνει ένα συνεπές, συνεκτικό, 

διαφανές και πρακτικό πλαίσιο για 

διαδικασίες και αποφάσεις όσον αφορά την 

ισοδυναμία τρίτων χωρών, λαμβάνοντας 

υπόψη ανάλυση βάσει αποτελεσμάτων και 

διεθνή πρότυπα ή συμφωνίες»· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο 

ψήφισμά του της 19 Ιανουαρίου 2016 

σχετικά με τον απολογισμό και τις 

προκλήσεις του κανονισμού της ΕΕ για τις 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, το 

Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή «να 

προτείνει ένα συνεπές, συνεκτικό, 

διαφανές και πρακτικό πλαίσιο για 

διαδικασίες και αποφάσεις όσον αφορά την 

ισοδυναμία τρίτων χωρών, λαμβάνοντας 

υπόψη ανάλυση βάσει αποτελεσμάτων και 

διεθνή πρότυπα ή συμφωνίες»· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο 

τόνισε στο ίδιο ψήφισμα ότι οι 

κεφαλαιαγορές στην Ένωση παραμένουν 

κατακερματισμένες· συνεπώς 

υπογραμμίζει ότι, για μια επιτυχή Ένωση 

Κεφαλαιαγορών και για να εξασφαλιστεί 

ότι η χρηματοδότηση των εταιρειών στην 

ΕΕ θα γίνει λιγότερο δαπανηρή, υπάρχει 

ανάγκη κατάρτισης ενός εφικτού και 

αποτελεσματικού καθεστώτος 

ισοδυναμίας, δεδομένου ότι οι 

μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ευρωπαϊκής 

ρευστότητας και κεφαλαίων 

εξακολουθούν να βρίσκονται στο 

Ηνωμένο Βασίλειο· 

Or. en 

 



 

PE621.121v01-00 20/120 AM\1152343EL.docx 

EL 

Τροπολογία  38 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

απαραίτητο για τους σκοπούς της 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της 

Ένωσης να ληφθεί πλήρως υπόψη η 

διασυνδεσιμότητα μεταξύ των αγορών 

τρίτων χωρών και της ενιαίας αγοράς της 

ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  39 

Marisa Matias, Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. σημειώνει ότι από τότε που 

εκδηλώθηκε η χρηματοπιστωτική κρίση, η 

ΕΕ ανέπτυξε το ρυθμιστικό πλαίσιό της για 

τον χρηματοπιστωτικό τομέα μέσω ευρείας 

κλίμακας μεταρρυθμίσεων· εκφράζει την 

ικανοποίησή του για την αυξημένη 

ρυθμιστική και εποπτική συνεργασία 

μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών· 

αναγνωρίζει ότι αυτό βελτίωσε τη 

συνολική συνοχή της ρύθμισης του 

χρηματοπιστωτικού τομέα και κατέστησε 

την ΕΕ πιο ανθεκτική στις παγκόσμιες 

οικονομικές αναταράξεις· 

1. σημειώνει ότι από τότε που 

εκδηλώθηκε η χρηματοπιστωτική κρίση, η 

ΕΕ ανέπτυξε το ρυθμιστικό πλαίσιό της για 

τον χρηματοπιστωτικό τομέα μέσω 

ανεπαρκών και ελλιπών μεταρρυθμίσεων· 

αναγνωρίζει ότι αυτό βελτίωσε τη 

συνολική σύγκλιση της ρύθμισης του 

χρηματοπιστωτικού τομέα, η οποία στο 

παρελθόν δεν εμπόδισε παγκόσμιες 

οικονομικές αναταράξεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  40 

Bernard Monot 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. σημειώνει ότι από τότε που 

εκδηλώθηκε η χρηματοπιστωτική κρίση, η 

ΕΕ ανέπτυξε το ρυθμιστικό πλαίσιό της για 

τον χρηματοπιστωτικό τομέα μέσω ευρείας 

κλίμακας μεταρρυθμίσεων· εκφράζει την 

ικανοποίησή του για την αυξημένη 

ρυθμιστική και εποπτική συνεργασία 

μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών· 

αναγνωρίζει ότι αυτό βελτίωσε τη 

συνολική συνοχή της ρύθμισης του 

χρηματοπιστωτικού τομέα και κατέστησε 

την ΕΕ πιο ανθεκτική στις παγκόσμιες 

οικονομικές αναταράξεις· 

1. σημειώνει ότι από τότε που 

εκδηλώθηκε η χρηματοπιστωτική κρίση, η 

ΕΕ ανέπτυξε το ρυθμιστικό πλαίσιό της για 

τον χρηματοπιστωτικό τομέα μέσω ευρείας 

κλίμακας μεταρρυθμίσεων· εκφράζει την 

ικανοποίησή του για την αυξημένη 

ρυθμιστική και εποπτική συνεργασία 

μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών· 

αναγνωρίζει ότι αυτό συνέβαλε στη 

βελτίωση της συνολικής συνοχής της 

ρύθμισης του χρηματοπιστωτικού τομέα με 

σκοπό να καταστήσει την ΕΕ πιο 

ανθεκτική στις παγκόσμιες οικονομικές 

αναταράξεις· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  41 

Roberto Gualtieri, Jonás Fernández 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. σημειώνει ότι από τότε που 

εκδηλώθηκε η χρηματοπιστωτική κρίση, η 

ΕΕ ανέπτυξε το ρυθμιστικό πλαίσιό της για 

τον χρηματοπιστωτικό τομέα μέσω ευρείας 

κλίμακας μεταρρυθμίσεων· εκφράζει την 

ικανοποίησή του για την αυξημένη 

ρυθμιστική και εποπτική συνεργασία 

μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών· 

αναγνωρίζει ότι αυτό βελτίωσε τη 

συνολική συνοχή της ρύθμισης του 

χρηματοπιστωτικού τομέα και κατέστησε 

την ΕΕ πιο ανθεκτική στις παγκόσμιες 

οικονομικές αναταράξεις· 

1. σημειώνει ότι από τότε που 

εκδηλώθηκε η χρηματοπιστωτική κρίση, η 

ΕΕ ανέπτυξε το ρυθμιστικό πλαίσιό της για 

τον χρηματοπιστωτικό τομέα μέσω ευρείας 

κλίμακας μεταρρυθμίσεων και της 

εφαρμογής διεθνών προτύπων· εκφράζει 

την ικανοποίησή του για την αυξημένη 

ρυθμιστική και εποπτική συνεργασία 

μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών· 

αναγνωρίζει ότι αυτό συνέβαλε στη 

βελτίωση της συνολικής συνοχής της 

ρύθμισης του χρηματοπιστωτικού τομέα 

και κατέστησε την ΕΕ πιο ανθεκτική στις 

παγκόσμιες οικονομικές αναταράξεις· 
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Τροπολογία  42 

Philippe Lamberts 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. σημειώνει ότι από τότε που 

εκδηλώθηκε η χρηματοπιστωτική κρίση, η 

ΕΕ ανέπτυξε το ρυθμιστικό πλαίσιό της για 

τον χρηματοπιστωτικό τομέα μέσω ευρείας 

κλίμακας μεταρρυθμίσεων· εκφράζει την 

ικανοποίησή του για την αυξημένη 

ρυθμιστική και εποπτική συνεργασία 

μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών· 

αναγνωρίζει ότι αυτό βελτίωσε τη 

συνολική συνοχή της ρύθμισης του 

χρηματοπιστωτικού τομέα και κατέστησε 

την ΕΕ πιο ανθεκτική στις παγκόσμιες 

οικονομικές αναταράξεις· 

1. σημειώνει ότι από τότε που 

εκδηλώθηκε η χρηματοπιστωτική κρίση, η 

ΕΕ ανέπτυξε το ρυθμιστικό πλαίσιό της για 

τον χρηματοπιστωτικό τομέα μέσω ευρείας 

κλίμακας μεταρρυθμίσεων· εκφράζει την 

ικανοποίησή του για την αυξημένη 

ρυθμιστική και εποπτική συνεργασία 

μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών· 

αναγνωρίζει ότι αυτό βελτίωσε τη 

συνολική συνοχή της ρύθμισης του 

χρηματοπιστωτικού τομέα και αναμένεται 

να συμβάλει στο να καταστεί η ΕΕ πιο 

ανθεκτική στις παγκόσμιες οικονομικές 

αναταράξεις, αν και απαιτούνται 

περαιτέρω προσπάθειες για τον σκοπό 

αυτόν· 

Or. en 

 

Τροπολογία  43 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. σημειώνει ότι από τότε που 

εκδηλώθηκε η χρηματοπιστωτική κρίση, η 

ΕΕ ανέπτυξε το ρυθμιστικό πλαίσιό της για 

τον χρηματοπιστωτικό τομέα μέσω ευρείας 

κλίμακας μεταρρυθμίσεων· εκφράζει την 

ικανοποίησή του για την αυξημένη 

ρυθμιστική και εποπτική συνεργασία 

1. σημειώνει ότι από τότε που 

εκδηλώθηκε η χρηματοπιστωτική κρίση, η 

ΕΕ ανέπτυξε το ρυθμιστικό πλαίσιό της για 

τον χρηματοπιστωτικό τομέα μέσω ευρείας 

κλίμακας μεταρρυθμίσεων· εκφράζει την 

ικανοποίησή του για την αυξημένη 

ρυθμιστική και εποπτική συνεργασία 
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μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών· 

αναγνωρίζει ότι αυτό βελτίωσε τη 

συνολική συνοχή της ρύθμισης του 

χρηματοπιστωτικού τομέα και κατέστησε 

την ΕΕ πιο ανθεκτική στις παγκόσμιες 

οικονομικές αναταράξεις· 

μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών· 

αναγνωρίζει ότι αυτό βελτίωσε τη 

συνολική συνοχή της ρύθμισης του 

χρηματοπιστωτικού τομέα και συνέβαλε 

στο να καταστεί η ΕΕ πιο ανθεκτική στις 

παγκόσμιες οικονομικές αναταράξεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  44 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να 

προωθεί σε παγκόσμια κλίμακα 

μεταρρυθμίσεις του ρυθμιστικού πλαισίου 

του χρηματοπιστωτικού τομέα με στόχο τη 

μείωση του συστημικού κινδύνου, και θα 

πρέπει να εργαστεί προς ένα ανοικτό, 

ολοκληρωμένο και ανθεκτικό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα που θα 

στηρίζει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, 

τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τις 

επενδύσεις· 

2. θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να 

προωθεί σε παγκόσμια κλίμακα 

μεταρρυθμίσεις του ρυθμιστικού πλαισίου 

του χρηματοπιστωτικού τομέα με στόχο τη 

μείωση του συστημικού κινδύνου, και θα 

πρέπει να εργαστεί προς ένα λιγότερο 

ογκώδες, ένα ολοκληρωμένο και πιο 

ανθεκτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα 

βασιζόμενο σε μικρότερα ιδρύματα και 

αυστηρότερη ρύθμιση, που θα στηρίζει τη 

βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας και τις 

επενδύσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  45 

Bernard Monot 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να 

προωθεί σε παγκόσμια κλίμακα 

μεταρρυθμίσεις του ρυθμιστικού πλαισίου 

2. θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να 

προωθεί σε παγκόσμια κλίμακα 

μεταρρυθμίσεις του ρυθμιστικού πλαισίου 
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του χρηματοπιστωτικού τομέα με στόχο τη 

μείωση του συστημικού κινδύνου, και θα 

πρέπει να εργαστεί προς ένα ανοικτό, 

ολοκληρωμένο και ανθεκτικό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα που θα 

στηρίζει τη βιώσιμη οικονομική 

ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας και τις επενδύσεις· 

του χρηματοπιστωτικού τομέα με στόχο τη 

μείωση του συστημικού κινδύνου και την 

υποστήριξη της βιώσιμης οικονομικής 

ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων 

εργασίας και των επενδύσεων· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  46 

Neena Gill 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να 

προωθεί σε παγκόσμια κλίμακα 

μεταρρυθμίσεις του ρυθμιστικού πλαισίου 

του χρηματοπιστωτικού τομέα με στόχο τη 

μείωση του συστημικού κινδύνου, και θα 

πρέπει να εργαστεί προς ένα ανοικτό, 

ολοκληρωμένο και ανθεκτικό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα που θα 

στηρίζει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, 

τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τις 

επενδύσεις· 

2. θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να 

προωθεί σε παγκόσμια κλίμακα 

μεταρρυθμίσεις του ρυθμιστικού πλαισίου 

του χρηματοπιστωτικού τομέα με στόχο τη 

μείωση του συστημικού κινδύνου και την 

ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής 

σταθερότητας, και θα πρέπει να εργαστεί 

προς ένα ανοικτό, ολοκληρωμένο και 

ανθεκτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα που 

θα στηρίζει τη βιώσιμη οικονομική 

ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας 

και τις επενδύσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  47 

Roberto Gualtieri, Jonás Fernández 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να 

προωθεί σε παγκόσμια κλίμακα 

2. θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να 

προωθεί σε παγκόσμια κλίμακα 
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μεταρρυθμίσεις του ρυθμιστικού πλαισίου 

του χρηματοπιστωτικού τομέα με στόχο τη 

μείωση του συστημικού κινδύνου, και θα 

πρέπει να εργαστεί προς ένα ανοικτό, 

ολοκληρωμένο και ανθεκτικό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα που θα 

στηρίζει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, 

τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τις 

επενδύσεις· 

μεταρρυθμίσεις του ρυθμιστικού πλαισίου 

του χρηματοπιστωτικού τομέα με στόχο τη 

μείωση του συστημικού κινδύνου, και θα 

πρέπει να εργαστεί προς ένα ανοικτό, 

ολοκληρωμένο και ανθεκτικό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα που θα 

στηρίζει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, 

τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τις 

επενδύσεις· τονίζει ότι οποιοδήποτε 

πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας στους 

τομείς των ρυθμίσεων και της εποπτείας 

θα πρέπει να διαφυλάσσει τη 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην 

Ένωση, να σέβεται το ενωσιακό 

κανονιστικό και εποπτικό καθεστώς και 

τα ενωσιακά πρότυπα, και να μεριμνά για 

την εφαρμογή τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  48 

Olle Ludvigsson 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να 

προωθεί σε παγκόσμια κλίμακα 

μεταρρυθμίσεις του ρυθμιστικού πλαισίου 

του χρηματοπιστωτικού τομέα με στόχο τη 

μείωση του συστημικού κινδύνου, και θα 

πρέπει να εργαστεί προς ένα ανοικτό, 

ολοκληρωμένο και ανθεκτικό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα που θα 

στηρίζει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, 

τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τις 

επενδύσεις· 

2. θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να 

προωθεί σε παγκόσμια κλίμακα 

μεταρρυθμίσεις του ρυθμιστικού πλαισίου 

του χρηματοπιστωτικού τομέα με στόχο τη 

μείωση του συστημικού κινδύνου, και θα 

πρέπει να εργαστεί προς ένα ανοικτό, 

ολοκληρωμένο και ανθεκτικό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα που θα 

στηρίζει τη βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη, τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας και τις 

βιώσιμες επενδύσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  49 
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Gabriel Mato 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να 

προωθεί σε παγκόσμια κλίμακα 

μεταρρυθμίσεις του ρυθμιστικού πλαισίου 

του χρηματοπιστωτικού τομέα με στόχο τη 

μείωση του συστημικού κινδύνου, και θα 

πρέπει να εργαστεί προς ένα ανοικτό, 

ολοκληρωμένο και ανθεκτικό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα που θα 

στηρίζει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, 

τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τις 

επενδύσεις· 

2. θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να 

προωθεί σε παγκόσμια κλίμακα 

μεταρρυθμίσεις του ρυθμιστικού πλαισίου 

του χρηματοπιστωτικού τομέα με στόχο τη 

μείωση του συστημικού κινδύνου, και θα 

πρέπει να εργαστεί προς ένα ανοικτό, 

ολοκληρωμένο και ανθεκτικό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα που θα 

στηρίζει τη βιώσιμη και χωρίς 

κοινωνικούς αποκλεισμούς οικονομική 

ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας 

και τις επενδύσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  50 

Markus Ferber 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να 

προωθεί σε παγκόσμια κλίμακα 

μεταρρυθμίσεις του ρυθμιστικού πλαισίου 

του χρηματοπιστωτικού τομέα με στόχο τη 

μείωση του συστημικού κινδύνου, και θα 

πρέπει να εργαστεί προς ένα ανοικτό, 

ολοκληρωμένο και ανθεκτικό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα που θα 

στηρίζει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, 

τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τις 

επενδύσεις· 

2. θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να 

προωθεί σε παγκόσμια κλίμακα 

μεταρρυθμίσεις του ρυθμιστικού πλαισίου 

του χρηματοπιστωτικού τομέα με στόχο τη 

μείωση του συστημικού κινδύνου, και θα 

πρέπει να εργαστεί προς ένα ανοικτό, 

ολοκληρωμένο, αποδοτικό και ανθεκτικό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα που θα 

στηρίζει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, 

τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τις 

επενδύσεις· 

Or. en 
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Τροπολογία  51 

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

Martusciello, Werner Langen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. σημειώνει ότι τα κράτη μέλη δεν 

μπορούν πάντα να υποστηρίζουν 

ολοσχερώς τη διεθνή συνεργασία λόγω 

της μέριμνας να προστατεύουν τα εθνικά 

συμφέροντα και του εγγενούς κινήτρου να 

μετακυλούν τους κινδύνους σε άλλες 

δικαιοδοσίες· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  52 

Manuel dos Santos 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. σημειώνει ότι τα κράτη μέλη δεν 

μπορούν πάντα να υποστηρίζουν 

ολοσχερώς τη διεθνή συνεργασία λόγω 

της μέριμνας να προστατεύουν τα εθνικά 

συμφέροντα και του εγγενούς κινήτρου να 

μετακυλούν τους κινδύνους σε άλλες 

δικαιοδοσίες· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  53 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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3. σημειώνει ότι τα κράτη μέλη δεν 

μπορούν πάντα να υποστηρίζουν 

ολοσχερώς τη διεθνή συνεργασία λόγω 

της μέριμνας να προστατεύουν τα εθνικά 

συμφέροντα και του εγγενούς κινήτρου να 

μετακυλούν τους κινδύνους σε άλλες 

δικαιοδοσίες· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  54 

Roberto Gualtieri 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. σημειώνει ότι τα κράτη μέλη δεν 

μπορούν πάντα να υποστηρίζουν 

ολοσχερώς τη διεθνή συνεργασία λόγω 

της μέριμνας να προστατεύουν τα εθνικά 

συμφέροντα και του εγγενούς κινήτρου να 

μετακυλούν τους κινδύνους σε άλλες 

δικαιοδοσίες· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  55 

Bernard Monot 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. σημειώνει ότι τα κράτη μέλη δεν 

μπορούν πάντα να υποστηρίζουν 

ολοσχερώς τη διεθνή συνεργασία λόγω της 

μέριμνας να προστατεύουν τα εθνικά 

συμφέροντα και του εγγενούς κινήτρου να 

μετακυλούν τους κινδύνους σε άλλες 

δικαιοδοσίες· 

3. σημειώνει ότι τα κράτη μέλη δεν 

μπορούν πάντα να υποστηρίζουν 

ολοσχερώς τη διεθνή συνεργασία λόγω της 

μέριμνας να προστατεύουν τα εθνικά 

συμφέροντα· 
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Or. fr 

 

Τροπολογία  56 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. σημειώνει ότι τα κράτη μέλη δεν 

μπορούν πάντα να υποστηρίζουν 

ολοσχερώς τη διεθνή συνεργασία λόγω 

της μέριμνας να προστατεύουν τα εθνικά 

συμφέροντα και του εγγενούς κινήτρου να 

μετακυλούν τους κινδύνους σε άλλες 

δικαιοδοσίες· 

3. υπενθυμίζει ότι κύριος στόχος της 

νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι η 

διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής 

σταθερότητας της Ένωσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  57 

Philippe Lamberts 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. σημειώνει ότι τα κράτη μέλη δεν 

μπορούν πάντα να υποστηρίζουν 

ολοσχερώς τη διεθνή συνεργασία λόγω της 

μέριμνας να προστατεύουν τα εθνικά 

συμφέροντα και του εγγενούς κινήτρου να 

μετακυλούν τους κινδύνους σε άλλες 

δικαιοδοσίες· 

3. σημειώνει με ανησυχία ότι 

ορισμένα κράτη μέλη δεν μπορούν πάντα 

να υποστηρίζουν ολοσχερώς τη διεθνή 

συνεργασία λόγω της μέριμνας να 

προστατεύουν τα εθνικά συμφέροντα και 

του εγγενούς κινήτρου να μετακυλούν τους 

κινδύνους σε άλλες δικαιοδοσίες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  58 

Burkhard Balz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. σημειώνει ότι τα κράτη μέλη δεν 

μπορούν πάντα να υποστηρίζουν 

ολοσχερώς τη διεθνή συνεργασία λόγω 

της μέριμνας να προστατεύουν τα εθνικά 

συμφέροντα και του εγγενούς κινήτρου να 

μετακυλούν τους κινδύνους σε άλλες 

δικαιοδοσίες· 

3. σημειώνει ότι τα κράτη μέλη δεν 

μπορούν πάντα να υποστηρίζουν 

ολοσχερώς τις διεθνείς συμφωνίες στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα, όταν 

εγείρονται ανησυχίες σχετικά με την 

προστασία των εθνικών συμφερόντων και 

σχετικά με τη μετακύλιση υπερβολικών 

κινδύνων από άλλες δικαιοδοσίες στην 

ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  59 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. σημειώνει ότι τα κράτη μέλη δεν 

μπορούν πάντα να υποστηρίζουν 

ολοσχερώς τη διεθνή συνεργασία λόγω της 

μέριμνας να προστατεύουν τα εθνικά 

συμφέροντα και του εγγενούς κινήτρου να 

μετακυλούν τους κινδύνους σε άλλες 

δικαιοδοσίες· 

3. σημειώνει ότι τα κράτη μέλη δεν 

μπορούν πάντα να υποστηρίζουν 

ολοσχερώς τη διεθνή συνεργασία λόγω της 

μέριμνας να προστατεύουν τα εθνικά 

συμφέροντα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  60 

Jakob von Weizsäcker 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. σημειώνει, ταυτόχρονα, ότι με το 

Brexit κινδυνεύει να αναζωπυρωθεί ο 

επιζήμιος κανονιστικός ανταγωνισμός 
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προς τα κάτω, καθώς οι 

χρηματοπιστωτικοί κόμβοι στην ΕΕ των 

27 αγωνίζονται να προσελκύσουν 

επιχειρήσεις από το Λονδίνο· προσθέτει 

ότι, για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, τα 

υπόλοιπα κράτη μέλη πρέπει να 

δεσμευτούν υπέρ της ενίσχυσης των 

κοινών ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών 

κανονιστικών προτύπων και πρακτικών 

και υπέρ του συντονισμού τους, στις 

περιπτώσεις που είναι εφικτό, 

προκειμένου να διαχειριστούν τις 

προκλήσεις του Brexit· 

Or. en 

 

Τροπολογία  61 

Bernard Monot 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. αποδοκιμάζει τις δυσλειτουργίες 

του παγκόσμιου συντονισμού όσον αφορά 

το ρυθμιστικό πλαίσιο του 

χρηματοπιστωτικού τομέα, όπου 

διαπιστώνεται συχνά ότι τα κράτη μέλη 

επιβάλλουν τις απόψεις και τα 

συμφέροντά τους στη διεθνή κοινότητα, 

απαλλάσσοντας ταυτόχρονα τα ίδια από 

τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των 

κανόνων που έχουν επιβάλει σε άλλα· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  62 

Bernard Monot 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 β (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3β. εκφράζει τη λύπη του για το ότι ο 

παγκόσμιος χρηματοπιστωτικός 

συντονισμός μετά την κρίση αποτέλεσε το 

πρόσχημα για την έναρξη της 

αποδόμησης του τραπεζικού μοντέλου 

χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών 

οικονομιών, υπέρ μιας χρηματοδότησης 

από τις αγορές, που βρίσκονται πιο 

μακριά από οικονομικούς παράγοντες 

μικρού κυρίως μεγέθους· εκφράζει τη 

λύπη του για το ότι οι τοπικές τράπεζες, 

υπό το πρόσχημα της 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, 

αντικαθίστανται από διεθνείς κολοσσούς 

και συμμετέχοντες στην αγορά που 

προέρχονται συνήθως από τις ΗΠΑ· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  63 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Υπότιτλος 2 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Διαδικασίες ισοδυναμίας της ΕΕ Ισοδυναμία της ΕΕ 

Or. en 

 

Τροπολογία  64 

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

Vandenkendelaere, Fulvio Martusciello, Werner Langen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. σημειώνει ότι διάφορες 

νομοθετικές πράξεις της ΕΕ περιέχουν 

4. σημειώνει ότι διάφορες 

νομοθετικές πράξεις της ΕΕ περιέχουν 
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ειδικές διατάξεις για την κανονιστική 

συνεργασία με τρίτες χώρες, 

συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να 

συνάπτονται διεθνείς συμφωνίες και να 

χορηγείται «ισοδυναμία»· 

ειδικές διατάξεις για την κανονιστική 

συνεργασία με τρίτες χώρες, 

συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να 

συνάπτονται συμφωνίες συνεργασίας για 

σκοπούς εποπτείας και εκτέλεσης και να 

χορηγείται «ισοδυναμία»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  65 

Roberto Gualtieri 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. σημειώνει ότι διάφορες 

νομοθετικές πράξεις της ΕΕ περιέχουν 

ειδικές διατάξεις για την κανονιστική 

συνεργασία με τρίτες χώρες, 

συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να 

συνάπτονται διεθνείς συμφωνίες και να 

χορηγείται «ισοδυναμία»· 

4. σημειώνει ότι διάφορες 

νομοθετικές πράξεις της ΕΕ περιέχουν 

ειδικές διατάξεις για την κανονιστική 

συνεργασία με τρίτες χώρες, 

συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να 

συνάπτονται συμφωνίες συνεργασίας που 

σχετίζονται με την εποπτεία και να 

χορηγείται «ισοδυναμία»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  66 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. σημειώνει ότι διάφορες 

νομοθετικές πράξεις της ΕΕ περιέχουν 

ειδικές διατάξεις για την κανονιστική 

συνεργασία με τρίτες χώρες, 

συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να 

συνάπτονται διεθνείς συμφωνίες και να 

χορηγείται «ισοδυναμία»· 

4. σημειώνει ότι διάφορες 

νομοθετικές πράξεις της ΕΕ περιέχουν 

ειδικές διατάξεις για την κανονιστική 

συνεργασία με τρίτες χώρες, 

συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να 

συνάπτονται συμφωνίες συνεργασίας που 

σχετίζονται με την εποπτεία και να 

χορηγείται «ισοδυναμία»· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  67 

Manuel dos Santos 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. τονίζει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, 

η χορήγηση ισοδυναμίας αποτελεί 

μονομερή απόφαση που λαμβάνει η ΕΕ 

αλλά δεν εφαρμόζουν σε αμοιβαία βάση 

οι τρίτες χώρες· θεωρεί ότι η διεθνής 

συνεργασία θα μπορούσε να προωθείται 

καλύτερα μέσω διεθνών συμφωνιών που 

αποτελούν αντικείμενο 

διαπραγματεύσεων μεταξύ ΕΕ και τρίτων 

χωρών· σημειώνει ότι, σε αντίθεση με την 

ισοδυναμία, οι διεθνείς συμφωνίες 

μπορούν να παρέχουν αμοιβαία 

πρόσβαση μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών 

για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 

για την αμοιβαία αναγνώριση των 

κανόνων· 

5. τονίζει ότι η χορήγηση ισοδυναμίας 

αποτελεί μονομερή απόφαση που λαμβάνει 

η ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  68 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. τονίζει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, 

η χορήγηση ισοδυναμίας αποτελεί 

μονομερή απόφαση που λαμβάνει η ΕΕ 

αλλά δεν εφαρμόζουν σε αμοιβαία βάση 

οι τρίτες χώρες· θεωρεί ότι η διεθνής 

συνεργασία θα μπορούσε να προωθείται 

καλύτερα μέσω διεθνών συμφωνιών που 

αποτελούν αντικείμενο 

5. τονίζει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, 

η χορήγηση ισοδυναμίας αποτελεί 

μονομερή απόφαση που λαμβάνει η ΕΕ 

κατά τη διακριτική της ευχέρεια· 
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διαπραγματεύσεων μεταξύ ΕΕ και τρίτων 

χωρών· σημειώνει ότι, σε αντίθεση με την 

ισοδυναμία, οι διεθνείς συμφωνίες 

μπορούν να παρέχουν αμοιβαία 

πρόσβαση μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών 

για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 

για την αμοιβαία αναγνώριση των 

κανόνων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  69 

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

Martusciello 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. τονίζει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, 

η χορήγηση ισοδυναμίας αποτελεί 

μονομερή απόφαση που λαμβάνει η ΕΕ 

αλλά δεν εφαρμόζουν σε αμοιβαία βάση οι 

τρίτες χώρες· θεωρεί ότι η διεθνής 

συνεργασία θα μπορούσε να προωθείται 

καλύτερα μέσω διεθνών συμφωνιών που 

αποτελούν αντικείμενο 

διαπραγματεύσεων μεταξύ ΕΕ και τρίτων 

χωρών· σημειώνει ότι, σε αντίθεση με την 

ισοδυναμία, οι διεθνείς συμφωνίες 

μπορούν να παρέχουν αμοιβαία 

πρόσβαση μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών 

για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 

για την αμοιβαία αναγνώριση των 

κανόνων· 

5. τονίζει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, 

η χορήγηση ισοδυναμίας αποτελεί 

μονομερή απόφαση που λαμβάνει η ΕΕ 

αλλά δεν απαιτεί συστηματικά την 

αμοιβαία εφαρμογή εκ μέρους της τρίτης 

χώρας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  70 

Roberto Gualtieri 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 



 

PE621.121v01-00 36/120 AM\1152343EL.docx 

EL 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. τονίζει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, 

η χορήγηση ισοδυναμίας αποτελεί 

μονομερή απόφαση που λαμβάνει η ΕΕ 

αλλά δεν εφαρμόζουν σε αμοιβαία βάση 

οι τρίτες χώρες· θεωρεί ότι η διεθνής 

συνεργασία θα μπορούσε να προωθείται 

καλύτερα μέσω διεθνών συμφωνιών που 

αποτελούν αντικείμενο 

διαπραγματεύσεων μεταξύ ΕΕ και τρίτων 

χωρών· σημειώνει ότι, σε αντίθεση με την 

ισοδυναμία, οι διεθνείς συμφωνίες 

μπορούν να παρέχουν αμοιβαία 

πρόσβαση μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών 

για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 

για την αμοιβαία αναγνώριση των 

κανόνων· 

5. τονίζει ότι οι μηχανισμοί και οι 

αποφάσεις ισοδυναμίας οριοθετούνται και 

εφαρμόζονται μονομερώς από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και βασίζονται στα 

πρότυπα της ΕΕ, και υπογραμμίζει ότι, 

για τον λόγο αυτόν, επιτρέπει στην ΕΕ να 

παρέχει ευρύτερη πρόσβαση στην αγορά 

απ’ ότι οι διεθνείς συμφωνίες· τονίζει ότι 

μόνο η ενιαία αγορά έχει τη δυνατότητα 

να εξασφαλίσει αμοιβαία αναγνώριση των 

κανόνων και της εποπτείας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  71 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. τονίζει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, 

η χορήγηση ισοδυναμίας αποτελεί 

μονομερή απόφαση που λαμβάνει η ΕΕ 

αλλά δεν εφαρμόζουν σε αμοιβαία βάση 

οι τρίτες χώρες· θεωρεί ότι η διεθνής 

συνεργασία θα μπορούσε να προωθείται 

καλύτερα μέσω διεθνών συμφωνιών που 

αποτελούν αντικείμενο 

διαπραγματεύσεων μεταξύ ΕΕ και τρίτων 

χωρών· σημειώνει ότι, σε αντίθεση με την 

ισοδυναμία, οι διεθνείς συμφωνίες 

μπορούν να παρέχουν αμοιβαία πρόσβαση 

μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών για τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και για την 

αμοιβαία αναγνώριση των κανόνων· 

5. τονίζει ότι η χορήγηση ισοδυναμίας 

αποτελεί μονομερή απόφαση που λαμβάνει 

η ΕΕ εξετάζοντας την εφαρμογή των 

προτύπων της ΕΕ και την ποιότητα της 

εποπτείας· τονίζει ότι καμία από τις 

υπάρχουσες διεθνείς εμπορικές 

συμφωνίες δεν διασφαλίζει άμεση 
πρόσβαση στην αγορά μεταξύ ΕΕ και 

τρίτων χωρών για χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  72 

Marisa Matias, Miguel Viegas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. τονίζει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, 

η χορήγηση ισοδυναμίας αποτελεί 

μονομερή απόφαση που λαμβάνει η ΕΕ 

αλλά δεν εφαρμόζουν σε αμοιβαία βάση οι 

τρίτες χώρες· θεωρεί ότι η διεθνής 

συνεργασία θα μπορούσε να προωθείται 

καλύτερα μέσω διεθνών συμφωνιών που 

αποτελούν αντικείμενο 

διαπραγματεύσεων μεταξύ ΕΕ και τρίτων 

χωρών· σημειώνει ότι, σε αντίθεση με την 

ισοδυναμία, οι διεθνείς συμφωνίες 

μπορούν να παρέχουν αμοιβαία πρόσβαση 

μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών για τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και για την 

αμοιβαία αναγνώριση των κανόνων· 

5. τονίζει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, 

η χορήγηση ισοδυναμίας αποτελεί 

μονομερή απόφαση που λαμβάνει η ΕΕ 

αλλά δεν εφαρμόζουν σε αμοιβαία βάση οι 

τρίτες χώρες· σημειώνει ότι, σε αντίθεση 

με την ισοδυναμία, οι διεθνείς συμφωνίες 

μπορούν να παρέχουν αμοιβαία πρόσβαση 

μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών για τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και για την 

αμοιβαία αναγνώριση των κανόνων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  73 

Philippe Lamberts 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. τονίζει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, 

η χορήγηση ισοδυναμίας αποτελεί 

μονομερή απόφαση που λαμβάνει η ΕΕ 

αλλά δεν εφαρμόζουν σε αμοιβαία βάση οι 

τρίτες χώρες· θεωρεί ότι η διεθνής 

συνεργασία θα μπορούσε να προωθείται 

καλύτερα μέσω διεθνών συμφωνιών που 

αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων 

5. τονίζει ότι η χορήγηση ισοδυναμίας 

αποτελεί μονομερή απόφαση που λαμβάνει 

η ΕΕ αλλά σε πολλές περιπτώσεις δεν 

εφαρμόζουν σε αμοιβαία βάση οι τρίτες 

χώρες· θεωρεί ότι η διεθνής συνεργασία 

ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να 

προάγεται καλύτερα μέσω διεθνών 

συμφωνιών που αποτελούν αντικείμενο 
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μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών· σημειώνει 

ότι, σε αντίθεση με την ισοδυναμία, οι 

διεθνείς συμφωνίες μπορούν να παρέχουν 

αμοιβαία πρόσβαση μεταξύ ΕΕ και τρίτων 

χωρών για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

και για την αμοιβαία αναγνώριση των 

κανόνων· 

διαπραγματεύσεων μεταξύ ΕΕ και τρίτων 

χωρών· σημειώνει ότι, σε αντίθεση με την 

ισοδυναμία, οι διεθνείς συμφωνίες 

μπορούν να παρέχουν αμοιβαία πρόσβαση 

μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών για τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και για την 

αμοιβαία αναγνώριση του κανόνα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  74 

Markus Ferber 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. τονίζει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, 

η χορήγηση ισοδυναμίας αποτελεί 

μονομερή απόφαση που λαμβάνει η ΕΕ 

αλλά δεν εφαρμόζουν σε αμοιβαία βάση οι 

τρίτες χώρες· θεωρεί ότι η διεθνής 

συνεργασία θα μπορούσε να προωθείται 

καλύτερα μέσω διεθνών συμφωνιών που 

αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων 

μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών· σημειώνει 

ότι, σε αντίθεση με την ισοδυναμία, οι 

διεθνείς συμφωνίες μπορούν να παρέχουν 

αμοιβαία πρόσβαση μεταξύ ΕΕ και τρίτων 

χωρών για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

και για την αμοιβαία αναγνώριση των 

κανόνων· 

5. τονίζει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, 

η χορήγηση ισοδυναμίας αποτελεί 

μονομερή απόφαση που λαμβάνει η ΕΕ 

αλλά δεν εφαρμόζουν σε αμοιβαία βάση οι 

τρίτες χώρες· θεωρεί ότι η διεθνής 

συνεργασία θα μπορούσε να προωθείται 

καλύτερα μέσω διεθνών συμφωνιών που 

αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων 

μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών· σημειώνει 

ότι, σε αντίθεση με την ισοδυναμία, οι 

διεθνείς συμφωνίες μπορούν να παρέχουν 

αμοιβαία πρόσβαση μεταξύ ΕΕ και τρίτων 

χωρών για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

και για την αμοιβαία αναγνώριση των 

κανόνων· επισημαίνει ότι τέτοιες διεθνείς 

συμφωνίες θα έπρεπε να σχεδιαστούν 

κατά τρόπο που προστατεύει την 

ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς, δεν 

αφήνει περιθώρια για καταχρηστική 

επιλογή του ευνοϊκότερου καθεστώτος 

εποπτείας (ρυθμιστικό ή εποπτικό 

αρμπιτράζ), και θα έπρεπε να 

συμπεριλαμβάνουν διατάξεις που θα 

εξασφαλίζουν ότι διατηρούνται υψηλά 

επίπεδα εναρμόνισης κατά την πάροδο 

του χρόνου, χωρίς να περικόπτονται τα 

προνόμια του νομοθέτη της Ένωσης· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  75 

Burkhard Balz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. τονίζει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, 

η χορήγηση ισοδυναμίας αποτελεί 

μονομερή απόφαση που λαμβάνει η ΕΕ 

αλλά δεν εφαρμόζουν σε αμοιβαία βάση οι 

τρίτες χώρες· θεωρεί ότι η διεθνής 

συνεργασία θα μπορούσε να προωθείται 

καλύτερα μέσω διεθνών συμφωνιών που 

αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων 

μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών· σημειώνει 

ότι, σε αντίθεση με την ισοδυναμία, οι 

διεθνείς συμφωνίες μπορούν να παρέχουν 

αμοιβαία πρόσβαση μεταξύ ΕΕ και τρίτων 

χωρών για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

και για την αμοιβαία αναγνώριση των 

κανόνων· 

5. τονίζει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, 

η χορήγηση ισοδυναμίας αποτελεί 

μονομερή απόφαση που λαμβάνει η ΕΕ 

αλλά δεν εφαρμόζουν σε αμοιβαία βάση οι 

τρίτες χώρες· θεωρεί ότι η διεθνής 

συνεργασία θα μπορούσε να προωθείται 

καλύτερα μέσω διεθνών συμφωνιών που 

αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων 

μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών αν οι 

συμφωνίες αυτές έχουν σχεδιαστεί κατά 

τρόπο που αποτρέπει την καταχρηστική 

επιλογή του ευνοϊκότερου καθεστώτος 

εποπτείας και παρακολουθούνται 

συνεχώς από αρμόδιες αρχές με σκοπό να 

εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι από πλευράς 

ρύθμισης· σημειώνει ότι, σε αντίθεση με 

την ισοδυναμία, οι διεθνείς συμφωνίες 

μπορούν να παρέχουν αμοιβαία πρόσβαση 

μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών για τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και για την 

αμοιβαία αναγνώριση των κανόνων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  76 

Bernard Monot 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. τονίζει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, 

η χορήγηση ισοδυναμίας αποτελεί 

μονομερή απόφαση που λαμβάνει η ΕΕ 

5. τονίζει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, 

η χορήγηση ισοδυναμίας αποτελεί 

μονομερή απόφαση που λαμβάνει η ΕΕ 
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αλλά δεν εφαρμόζουν σε αμοιβαία βάση οι 

τρίτες χώρες· θεωρεί ότι η διεθνής 

συνεργασία θα μπορούσε να προωθείται 

καλύτερα μέσω διεθνών συμφωνιών που 

αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων 

μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών· σημειώνει 

ότι, σε αντίθεση με την ισοδυναμία, οι 

διεθνείς συμφωνίες μπορούν να παρέχουν 

αμοιβαία πρόσβαση μεταξύ ΕΕ και τρίτων 

χωρών για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

και για την αμοιβαία αναγνώριση των 

κανόνων· 

αλλά δεν εφαρμόζουν σε αμοιβαία βάση οι 

τρίτες χώρες· θεωρεί ότι η διεθνής 

συνεργασία θα μπορούσε να προωθείται 

καλύτερα μέσω διεθνών συμφωνιών που 

αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων 

μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών· σημειώνει 

ότι, σε αντίθεση με την ισοδυναμία, οι 

διεθνείς συμφωνίες μπορούν να παρέχουν 

αμοιβαία πρόσβαση μεταξύ ΕΕ και τρίτων 

χωρών για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

και για την αμοιβαία αναγνώριση των 

κανόνων· εκφράζει, ωστόσο, την 

ανησυχία του για την κατάσταση που 

αναπαράγεται συστηματικά με διεθνείς 

συμφωνίες που συνάπτονται από την 

κυβέρνηση των ΗΠΑ αλλά δεν 

επικυρώνονται ποτέ από το Κογκρέσο και 

οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα εκ των 

πραγμάτων τον μονόπλευρο αφοπλισμό 

των χωρών της ΕΕ υπέρ της εισχώρησης 

αμερικανικών παραγόντων· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  77 

Philippe Lamberts 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. υπογραμμίζει ότι σε οποιεσδήποτε 

διεθνείς συμφωνίες θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται κατάλληλες 

ρυθμίσεις φορολογικής συνεργασίας, 

καθώς και ισχυρές ρυθμίσεις 

προληπτικής εποπτείας χωρίς την 

υποβολή σε ελέγχους αναγκαιότητας, 

ώστε να διασφαλίζονται νομικά τα 

δικαιώματα των ευρωπαϊκών, εθνικών 

και τοπικών αρχών να επιβάλλουν 

ρυθμίσεις προς το δημόσιο συμφέρον· 

Or. en 
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Τροπολογία  78 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. επισημαίνει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 

ενθαρρύνει άλλες δικαιοδοσίες να 

χορηγούν σε όσους συμμετέχουν στην 

αγορά της ΕΕ πρόσβαση στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  79 

Bernard Monot 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. αναγνωρίζει ότι το καθεστώς 

ισοδυναμίας της ΕΕ αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος του ρυθμιστικού 

πλαισίου για τις χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες και μπορεί να προσφέρει πολλά 

οφέλη, όπως: άρση των περιττών 

ρυθμιστικών φραγμών, αύξηση του 

ανταγωνισμού, αύξηση των ροών 

κεφαλαίων στην ΕΕ, περισσότερα μέσα 

και επιλογές επενδύσεων για τις 

επιχειρήσεις της ΕΕ και τους επενδυτές 

6. αναγνωρίζει ότι το καθεστώς 

ισοδυναμίας της ΕΕ αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος του ρυθμιστικού 

πλαισίου για τις χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες αλλά εκφράζει σοβαρές 

αμφιβολίες για τη χρησιμότητά του για τις 

οικονομίες των κρατών μελών· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  80 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 6 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. αναγνωρίζει ότι το καθεστώς 

ισοδυναμίας της ΕΕ αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος του ρυθμιστικού 

πλαισίου για τις χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες και μπορεί να προσφέρει πολλά 

οφέλη, όπως: άρση των περιττών 

ρυθμιστικών φραγμών, αύξηση του 

ανταγωνισμού, αύξηση των ροών 

κεφαλαίων στην ΕΕ, περισσότερα μέσα 

και επιλογές επενδύσεων για τις 

επιχειρήσεις της ΕΕ και τους επενδυτές· 

6. αναγνωρίζει ότι το καθεστώς 

ισοδυναμίας της ΕΕ αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος του ρυθμιστικού 

πλαισίου για τις χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες και ενέχει πολλούς κινδύνους: 

άρση των απαραίτητων ρυθμιστικών 

φραγμών, αύξηση της συγκέντρωσης, 

αύξηση των ροών κεφαλαίων στην και από 

την ΕΕ, και μεγαλύτερη μεταβλητότητα 

και έκθεση του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος της ΕΕ στον κίνδυνο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  81 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. αναγνωρίζει ότι το καθεστώς 

ισοδυναμίας της ΕΕ αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος του ρυθμιστικού 

πλαισίου για τις χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες και μπορεί να προσφέρει πολλά 

οφέλη, όπως: άρση των περιττών 

ρυθμιστικών φραγμών, αύξηση του 

ανταγωνισμού, αύξηση των ροών 

κεφαλαίων στην ΕΕ, περισσότερα μέσα και 

επιλογές επενδύσεων για τις επιχειρήσεις 

της ΕΕ και τους επενδυτές· 

6. αναγνωρίζει ότι το καθεστώς 

ισοδυναμίας της ΕΕ αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος του ρυθμιστικού και 

εποπτικού πλαισίου για τις 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και μπορεί 

να προσφέρει πολλά οφέλη, όπως: 

σταθερότητα στο χρηματοπιστωτικό 

σύστημα της ΕΕ δεδομένης της έκθεσης 

σε ξένους κινδύνους, άρση των περιττών 

ρυθμιστικών φραγμών, αύξηση του 

ανταγωνισμού, αύξηση των ροών 

κεφαλαίων στην ΕΕ, περισσότερα μέσα και 

επιλογές επενδύσεων για τις επιχειρήσεις 

της ΕΕ και τους επενδυτές, ισχυρότερη 

προστασία του επενδυτή και του 

καταναλωτή και χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα· 

Or. en 
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Τροπολογία  82 

Roberto Gualtieri 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. αναγνωρίζει ότι το καθεστώς 

ισοδυναμίας της ΕΕ αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος του ρυθμιστικού 

πλαισίου για τις χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες και μπορεί να προσφέρει πολλά 

οφέλη, όπως: άρση των περιττών 

ρυθμιστικών φραγμών, αύξηση του 

ανταγωνισμού, αύξηση των ροών 

κεφαλαίων στην ΕΕ, περισσότερα μέσα και 

επιλογές επενδύσεων για τις επιχειρήσεις 

της ΕΕ και τους επενδυτές· 

6. αναγνωρίζει ότι το καθεστώς 

ισοδυναμίας της ΕΕ αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος του ρυθμιστικού 

πλαισίου για τις χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες και μπορεί να προσφέρει πολλά 

οφέλη, όπως: διαφύλαξη της 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, 

ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, άρση των 

περιττών ρυθμιστικών φραγμών, αύξηση 

του ανταγωνισμού, αύξηση των ροών 

κεφαλαίων στην ΕΕ, περισσότερα μέσα και 

επιλογές επενδύσεων για τις επιχειρήσεις 

της ΕΕ και τους επενδυτές, και ισχυρότερη 

προστασία του επενδυτή και του 

καταναλωτή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  83 

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

Werner Langen, Othmar Karas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. αναγνωρίζει ότι το καθεστώς 

ισοδυναμίας της ΕΕ αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος του ρυθμιστικού 

πλαισίου για τις χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες και μπορεί να προσφέρει πολλά 

οφέλη, όπως: άρση των περιττών 

ρυθμιστικών φραγμών, αύξηση του 

ανταγωνισμού, αύξηση των ροών 

κεφαλαίων στην ΕΕ, περισσότερα μέσα και 

6. αναγνωρίζει ότι το καθεστώς 

ισοδυναμίας της ΕΕ αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος αρκετών 

νομοθετικών πράξεων που συνιστούν το 

ρυθμιστικό πλαίσιο για τις 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και μπορεί 

να προσφέρει πολλά οφέλη, όπως: άρση 

των περιττών ρυθμιστικών φραγμών, 

αύξηση του ανταγωνισμού, αύξηση των 
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επιλογές επενδύσεων για τις επιχειρήσεις 

της ΕΕ και τους επενδυτές 

ροών κεφαλαίων στην ΕΕ, περισσότερα 

μέσα και επιλογές επενδύσεων για τις 

επιχειρήσεις της ΕΕ και τους επενδυτές 

Or. en 

 

Τροπολογία  84 

Roberto Gualtieri 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. επαναλαμβάνει ότι οι αποφάσεις 

ισοδυναμίας δεν χορηγούν στα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δικαιώματα 

συγκρίσιμα με τα δικαιώματα 

διαβατηρίου για τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες σε όλη την ΕΕ, αλλά 

αναγνωρίζει ότι μπορούν να δώσουν σε 

τρίτες χώρες περιορισμένη πρόσβαση 

στην ενιαία αγορά για ορισμένα προϊόντα· 

7. επαναλαμβάνει ότι οι αποφάσεις 

ισοδυναμίας επιτρέπουν σε οντότητες 

τρίτων χωρών να παρέχουν υπηρεσίες 

μέσω της εσωτερικής αγοράς σε 

περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  85 

Bernard Monot 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. επαναλαμβάνει ότι οι αποφάσεις 

ισοδυναμίας δεν χορηγούν στα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δικαιώματα 

συγκρίσιμα με τα δικαιώματα διαβατηρίου 

για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε 

όλη την ΕΕ, αλλά αναγνωρίζει ότι 

μπορούν να δώσουν σε τρίτες χώρες 

περιορισμένη πρόσβαση στην ενιαία αγορά 

για ορισμένα προϊόντα· 

7. επαναλαμβάνει ότι οι αποφάσεις 

ισοδυναμίας δεν χορηγούν στα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δικαιώματα 

συγκρίσιμα με τα δικαιώματα διαβατηρίου 

για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε 

όλη την ΕΕ και εμμένει στο γεγονός ότι 

μπορούν να δώσουν σε τρίτες χώρες μόνο 

περιορισμένη πρόσβαση στην ενιαία αγορά 

για ορισμένα προϊόντα και ότι η 

πρόσβαση αυτή μπορεί αδιαμφισβήτητα 
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να ανακληθεί ανάλογα με το συμφέρον 

των κρατών μελών· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  86 

Philippe Lamberts 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. επαναλαμβάνει ότι οι αποφάσεις 

ισοδυναμίας δεν χορηγούν στα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δικαιώματα 

συγκρίσιμα με τα δικαιώματα διαβατηρίου 

για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε 

όλη την ΕΕ, αλλά αναγνωρίζει ότι 

μπορούν να δώσουν σε τρίτες χώρες 

περιορισμένη πρόσβαση στην ενιαία αγορά 

για ορισμένα προϊόντα· 

7. επαναλαμβάνει ότι οι αποφάσεις 

ισοδυναμίας δεν χορηγούν στα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν 

σε τρίτες χώρες δικαιώματα συγκρίσιμα 

με τα δικαιώματα διαβατηρίου για τις 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε όλη την 

ΕΕ, αλλά επισημαίνει ότι οι αποφάσεις 

ισοδυναμίας μπορούν να δώσουν σε τρίτες 

χώρες περιορισμένη πρόσβαση τύπου 

διαβατηρίου στην ενιαία αγορά για 

ορισμένα προϊόντα ακολουθώντας μια 

αποσπασματική προσέγγιση 

προσανατολισμένη στη νομοθεσία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  87 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. επαναλαμβάνει ότι οι αποφάσεις 

ισοδυναμίας δεν χορηγούν στα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δικαιώματα 

συγκρίσιμα με τα δικαιώματα διαβατηρίου 

για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε 

όλη την ΕΕ, αλλά αναγνωρίζει ότι 

7. επαναλαμβάνει ότι, στις 

περισσότερες περιπτώσεις, οι αποφάσεις 

ισοδυναμίας δεν χορηγούν στα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δικαιώματα 

συγκρίσιμα με τα δικαιώματα διαβατηρίου 

για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε 
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μπορούν να δώσουν σε τρίτες χώρες 

περιορισμένη πρόσβαση στην ενιαία 

αγορά για ορισμένα προϊόντα· 

όλη την ΕΕ, αλλά αναγνωρίζει ότι δίνουν 

σε τρίτες χώρες πρόσβαση στην ενιαία 

αγορά για ορισμένα προϊόντα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  88 

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

Vandenkendelaere, Fulvio Martusciello, Werner Langen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. επαναλαμβάνει ότι οι αποφάσεις 

ισοδυναμίας δεν χορηγούν στα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δικαιώματα 

συγκρίσιμα με τα δικαιώματα διαβατηρίου 

για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε 

όλη την ΕΕ, αλλά αναγνωρίζει ότι μπορούν 

να δώσουν σε τρίτες χώρες περιορισμένη 

πρόσβαση στην ενιαία αγορά για ορισμένα 

προϊόντα· 

7. επαναλαμβάνει ότι, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, οι αποφάσεις ισοδυναμίας 

δεν χορηγούν στα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα δικαιώματα συγκρίσιμα με τα 

δικαιώματα διαβατηρίου για τις 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε όλη την 

ΕΕ, αλλά αναγνωρίζει ότι μπορούν να 

δώσουν σε τρίτες χώρες πρόσβαση στην 

ενιαία αγορά για ορισμένα προϊόντα ή 

υπηρεσίες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  89 

Philippe Lamberts 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. υπογραμμίζει αντίθετα ότι το 

διαβατήριο της ΕΕ δίνει στις επιχειρήσεις 

το δικαίωμα να παρέχουν 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε 

ολόκληρο τον ΕΟΧ, δυνάμει της άδειας 

που χορηγείται από τη χώρα προέλευσής 

τους και υπό την εποπτεία της χώρας 
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προέλευσης και ότι ως εκ τούτου δεν 

είναι διαθέσιμο σε χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα που εδρεύουν σε χώρες εκτός 

ΕΟΧ καθώς στηρίζεται αφενός σε μια 

σειρά απαιτήσεων προληπτικής 

εποπτείας που έχουν εναρμονιστεί 

σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, και 

αφετέρου στην αμοιβαία αναγνώριση 

αδειών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  90 

Philippe Lamberts 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7β. ζητεί οποιαδήποτε απόφαση 

ισοδυναμίας που λαμβάνεται από τρίτη 

χώρα να υπόκειται σε κατάλληλες 

ρυθμίσεις φορολογικής συνεργασίας 

προκειμένου να εξασφαλίζεται η 

αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών 

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και μια 

θετική εκ των προτέρων αξιολόγηση των 

διατάξεων της τρίτης χώρας για την 

καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της 

φοροαποφυγής και της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  91 

Philippe Lamberts 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 γ (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7γ. επισημαίνει ότι, σε σχέση με τους 

παρόχους που έχουν εγκατασταθεί σε 

τρίτες χώρες, η νομοθεσία της ΕΕ για τις 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προβλέπει 

εξελισσόμενα μοντέλα παρόχου στα οποία 

συμπεριλαμβάνονται διαφοροποιημένες 

διαδικασίες έγκρισης και ρυθμίσεις 

εποπτείας και συνεργασίας· επικροτεί 

ιδίως το έργο που πραγματοποιείται επί 

των προτάσεων του κανονισμού EMIR 

2.2 όπου προβλέπεται μια διαδικασία 

αναγνώρισης των επιχειρήσεων τρίτων 

χωρών υποκείμενη σε διπλή εποπτεία από 

εθνικές και ενωσιακές αρχές και σε 

δεσμευτικές εποπτικές ρυθμίσεις· 

εκφράζει την άποψη ότι η Επιτροπή θα 

πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να 

κατατεθούν παρόμοιες προτάσεις για 

άλλες υποδομές αγοράς και κύριους 

παράγοντες της αγοράς, προτείνοντας 

μεταξύ άλλων καθεστώτα τρίτων χωρών 

για οργανισμούς αξιολόγησης της 

πιστοληπτικής ικανότητας, για αρχεία 

καταγραφής συναλλαγών, δείκτες 

αναφοράς και πιθανώς για τόπους 

διαπραγμάτευσης μετοχών και για 

παρόχους δεδομένων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  92 

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

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. τονίζει ότι ένας από τους κύριους 

στόχους της ισοδυναμίας είναι να 

προωθήσει τη σύγκλιση των κανονιστικών 

ρυθμίσεων βάσει διεθνών προτύπων· 

8. επισημαίνει ότι οι κύριοι στόχοι 

της ισοδυναμίας είναι να εξασφαλιστεί ίση 

μεταχείριση αφενός των οντοτήτων 

τρίτων χωρών και αφετέρου των 

επιχειρήσεων της ΕΕ, και να 

διαφυλαχθούν τα συμφέροντα της ενιαίας 
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αγοράς και των καταναλωτών· προσθέτει 

ότι κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε 

περαιτέρω σύγκλιση των κανονιστικών 

ρυθμίσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  93 

Roberto Gualtieri, Jonás Fernández 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. τονίζει ότι ένας από τους κύριους 

στόχους της ισοδυναμίας είναι να 

προωθήσει τη σύγκλιση των 

κανονιστικών ρυθμίσεων βάσει διεθνών 

προτύπων· 

8. τονίζει ότι ένας από τους κύριους 

στόχους της ισοδυναμίας είναι να 

επιτρέψει τη δέουσα πρόσβαση σε αγορές 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 

διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα τη 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την 

ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς και την 

αυτονομία της λήψης αποφάσεων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, και υπογραμμίζει ότι 

η ισοδυναμία μπορεί να προωθήσει 

σημαντικά τη διεθνή συνεργασία και 

συμπληρώνει επαρκώς την κανονιστική 

συνεργασία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  94 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. τονίζει ότι ένας από τους κύριους 

στόχους της ισοδυναμίας είναι να 

προωθήσει τη σύγκλιση των κανονιστικών 

ρυθμίσεων βάσει διεθνών προτύπων· 

8. τονίζει ότι η ισοδυναμία είναι 

εξαιρετικό εργαλείο της ΕΕ για την 

εξασφάλιση δίκαιης και ίσης 

μεταχείρισης αφενός των επιχειρήσεων 

της ΕΕ και αφετέρου των οντοτήτων 
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τρίτων χωρών, καθώς και για την 

προώθηση της σύγκλισης των 

κανονιστικών ρυθμίσεων βάσει 

ευρωπαϊκών προτύπων, αποτρέποντας 

ταυτόχρονα την καταχρηστική επιλογή 

του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας, 

προστατεύοντας τους καταναλωτές και 

τους επενδυτές, διαφυλάσσοντας τη 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ΕΕ 

και αποφεύγοντας τον κατακερματισμό 

της ενιαίας αγοράς της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  95 

Neena Gill 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. τονίζει ότι ένας από τους κύριους 

στόχους της ισοδυναμίας είναι να 

προωθήσει τη σύγκλιση των κανονιστικών 

ρυθμίσεων βάσει διεθνών προτύπων· 

8. τονίζει ότι ο κύριος στόχος της 

ισοδυναμίας είναι να προωθήσει τη 

σύγκλιση των κανονιστικών ρυθμίσεων 

βάσει διεθνών προτύπων, καθώς και να 

εξισορροπήσει τις ανάγκες της 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και 

της προστασίας των επενδυτών στην ΕΕ, 

από τη μία πλευρά, με τα οφέλη της 

διατήρησης ανοικτών και 

ολοκληρωμένων σε παγκόσμιο επίπεδο 

χρηματοπιστωτικών αγορών της ΕΕ, από 

την άλλη πλευρά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  96 

Gabriel Mato 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. τονίζει ότι ένας από τους κύριους 

στόχους της ισοδυναμίας είναι να 

προωθήσει τη σύγκλιση των κανονιστικών 

ρυθμίσεων βάσει διεθνών προτύπων· 

8. τονίζει ότι οι κύριοι στόχοι της 

ισοδυναμίας είναι να προωθήσουν τη 

σύγκλιση των κανονιστικών ρυθμίσεων 

βάσει διεθνών προτύπων καθώς και να 

εξισορροπήσουν τις ανάγκες της 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και 

της προστασίας των επενδυτών στην ΕΕ, 

από τη μία πλευρά, με τα οφέλη της 

διατήρησης ανοικτών και 

ολοκληρωμένων σε παγκόσμιο επίπεδο 

χρηματοπιστωτικών αγορών της ΕΕ, από 

την άλλη πλευρά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  97 

Manuel dos Santos 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. τονίζει ότι ένας από τους κύριους 

στόχους της ισοδυναμίας είναι να 

προωθήσει τη σύγκλιση των κανονιστικών 

ρυθμίσεων βάσει διεθνών προτύπων· 

8. τονίζει ότι ένας από τους κύριους 

στόχους της ισοδυναμίας είναι να 

προωθήσει τη σύγκλιση των κανονιστικών 

ρυθμίσεων βάσει ευρωπαϊκών προτύπων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  98 

Bernard Monot 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. τονίζει ότι ένας από τους κύριους 

στόχους της ισοδυναμίας είναι να 

προωθήσει τη σύγκλιση των κανονιστικών 

ρυθμίσεων βάσει διεθνών προτύπων· 

8. τονίζει ότι ένας από τους κύριους 

δεδηλωμένους στόχους της ισοδυναμίας 

είναι να προωθήσει τη σύγκλιση των 

κανονιστικών ρυθμίσεων βάσει διεθνών 
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προτύπων, αν και στην πραγματικότητα 

στόχος είναι μόνο να διατηρηθεί η 

εστίαση της ρευστότητας, της ασφάλειας 

και, γενικότερα, της δραστηριότητας των 

διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών 

σε έναν ελάχιστο αριθμό 

χρηματοπιστωτικών τοποθετήσεων· 

τονίζει ότι αυτή η τεχνητή διατήρηση της 

χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας σε 

ένα πολύ μικρό αριθμό τοποθετήσεων 

παγκόσμιας σημασίας βλάπτει τη 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα και το 

οικονομικό συμφέρον των κρατών όπου η 

χρηματοοικονομική ρευστότητα έχει 

παραχωρήσει τη θέση της στις εν λόγω 

χρηματοπιστωτικές τοποθετήσεις· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  99 

Markus Ferber 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. τονίζει ότι ένας από τους κύριους 

στόχους της ισοδυναμίας είναι να 

προωθήσει τη σύγκλιση των κανονιστικών 

ρυθμίσεων βάσει διεθνών προτύπων· 

8. τονίζει ότι ένας από τους κύριους 

στόχους της ισοδυναμίας είναι να 

προωθήσει τη σύγκλιση των κανονιστικών 

ρυθμίσεων βάσει διεθνών προτύπων, 

διατηρώντας ταυτόχρονα την 

ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς και τα 

υψηλά πρότυπα που έχουν συμφωνηθεί σε 

ολόκληρη την ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  100 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. τονίζει ότι ένας από τους κύριους 

στόχους της ισοδυναμίας είναι να 

προωθήσει τη σύγκλιση των κανονιστικών 

ρυθμίσεων βάσει διεθνών προτύπων· 

8. τονίζει ότι ένας από τους κύριους 

στόχους της ισοδυναμίας είναι να 

προωθήσει τη σύγκλιση των κανονιστικών 

ρυθμίσεων βάσει διεθνών προτύπων, 

επιτρέποντας ταυτόχρονα τη διαφύλαξη 

της σταθερότητας των 

χρηματοπιστωτικών αγορών της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  101 

Philippe Lamberts 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. τονίζει ότι ένας από τους κύριους 

στόχους της ισοδυναμίας είναι να 

προωθήσει τη σύγκλιση των κανονιστικών 

ρυθμίσεων βάσει διεθνών προτύπων· 

8. τονίζει ότι ένας από τους κύριους 

στόχους της ισοδυναμίας είναι να 

προωθήσει τη σύγκλιση των κανονιστικών 

ρυθμίσεων, τη χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα και την προστασία των 

επενδυτών, καθώς και την αναβάθμιση 

της εποπτικής συνεργασίας βάσει διεθνών 

προτύπων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  102 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. τονίζει ότι ένας από τους κύριους 

στόχους της ισοδυναμίας είναι να 

προωθήσει τη σύγκλιση των κανονιστικών 

ρυθμίσεων βάσει διεθνών προτύπων· 

8. τονίζει ότι ένας από τους κύριους 

στόχους της ισοδυναμίας είναι να 

προωθήσει τη σύγκλιση των κανονιστικών 

ρυθμίσεων βάσει διεθνών προτύπων· 
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υπενθυμίζει ότι άλλοι κύριοι στόχοι της 

ισοδυναμίας είναι η διατήρηση μιας 

ανοικτής και ολοκληρωμένης σε 

παγκόσμιο επίπεδο χρηματοπιστωτικής 

αγοράς στην ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  103 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. τονίζει ότι ένας από τους κύριους 

στόχους της ισοδυναμίας είναι να 

προωθήσει τη σύγκλιση των κανονιστικών 

ρυθμίσεων βάσει διεθνών προτύπων· 

8. τονίζει ότι ένας από τους κύριους 

στόχους της ισοδυναμίας είναι να 

προωθήσει τη σύγκλιση προς τα κάτω των 

κανονιστικών ρυθμίσεων βάσει 

χαλάρωσης των διεθνών προτύπων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  104 

Ashley Fox 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. σημειώνει ότι η σύγκλιση των 

κανονιστικών ρυθμίσεων θα πρέπει να 

θεωρείται ότι βασίζεται στα 

αποτελέσματα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  105 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. θεωρεί ότι η διεργασία της ΕΕ για 

τη χορήγηση ισοδυναμίας, ως έχει, 

στερείται ασφάλειας και επαρκούς 

διαφάνειας, και χρειάζεται ένα δομημένο 

και λειτουργικό πλαίσιο που θα 

προσδιορίζει σαφείς διαδικασίες· 

9. θεωρεί ότι η διεργασία της ΕΕ για 

τη χορήγηση ισοδυναμίας, ως έχει, 

στερείται επαρκούς διαφάνειας, και, σε 

ορισμένες περιπτώσεις, σαφήνειας, σε 

σχέση με τις διαδικασίες που απαιτούνται 

για την αναγνώριση εποπτικών πλαισίων 

τρίτων χωρών· έχει την άποψη ότι τα 

καθεστώτα ισοδυναμίας της ΕΕ πρέπει 

να προάγονται βάσει κατευθυντηρίων 

αρχών, οπότε η διαδικασία θα ήταν πιο 

διαφανής και σαφέστερη για τις τρίτες 

χώρες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  106 

Roberto Gualtieri 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. θεωρεί ότι η διεργασία της ΕΕ για 

τη χορήγηση ισοδυναμίας, ως έχει, 

στερείται ασφάλειας και επαρκούς 

διαφάνειας, και χρειάζεται ένα δομημένο 

και λειτουργικό πλαίσιο που θα 

προσδιορίζει σαφείς διαδικασίες· 

9. θεωρεί ότι η διεργασία της ΕΕ για 

τη χορήγηση ισοδυναμίας, ως έχει, θα 

βελτιωνόταν αν αυξανόταν η διαφάνεια 

και η επικοινωνία με τους συμμετέχοντες 

στην αγορά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  107 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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9. θεωρεί ότι η διεργασία της ΕΕ για 

τη χορήγηση ισοδυναμίας, ως έχει, 

στερείται ασφάλειας και επαρκούς 

διαφάνειας, και χρειάζεται ένα δομημένο 

και λειτουργικό πλαίσιο που θα 

προσδιορίζει σαφείς διαδικασίες· 

9. θεωρεί ότι η διεργασία της ΕΕ για 

τη χορήγηση ισοδυναμίας μπορεί να 

βελτιωθεί εάν τεθεί σε ένα δομημένο και 

λειτουργικό πλαίσιο που θα προσδιορίζει 

σαφείς διαδικασίες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  108 

Manuel dos Santos 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. θεωρεί ότι η διεργασία της ΕΕ για 

τη χορήγηση ισοδυναμίας, ως έχει, 

στερείται ασφάλειας και επαρκούς 

διαφάνειας, και χρειάζεται ένα δομημένο 

και λειτουργικό πλαίσιο που θα 

προσδιορίζει σαφείς διαδικασίες· 

9. θεωρεί ότι η διεργασία της ΕΕ για 

τη χορήγηση ισοδυναμίας, ως έχει, είναι 

ετερογενής, και χρειάζεται ένα δομημένο 

και λειτουργικό πλαίσιο που θα 

προσδιορίζει σαφείς και διαφανείς 

διαδικασίες, προβλέποντας ηγετικό ρόλο 

για τις ΕΕΑ, οι οποίες θα 

πραγματοποιούν αξιολογήσεις και θα 

υποβάλλουν συστάσεις στην Επιτροπή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  109 

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

Martusciello, Othmar Karas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. θεωρεί ότι η διεργασία της ΕΕ για 

τη χορήγηση ισοδυναμίας, ως έχει, 

στερείται ασφάλειας και επαρκούς 

διαφάνειας, και χρειάζεται ένα δομημένο 

και λειτουργικό πλαίσιο που θα 

προσδιορίζει σαφείς διαδικασίες· 

9. θεωρεί ότι η διεργασία της ΕΕ για 

τη χορήγηση ισοδυναμίας, ως έχει, 

στερείται επαρκούς διαφάνειας, και 

χρειάζεται ένα δομημένο και λειτουργικό 

πλαίσιο που θα προσδιορίζει σαφείς 

διαδικασίες και κατευθυντήριες γραμμές 



 

AM\1152343EL.docx 57/120 PE621.121v01-00 

 EL 

σε σχέση με το επίπεδο λεπτομέρειας των 

αξιολογήσεων που θα πραγματοποιεί η 

Επιτροπή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  110 

Markus Ferber 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. θεωρεί ότι η διεργασία της ΕΕ για 

τη χορήγηση ισοδυναμίας, ως έχει, 

στερείται ασφάλειας και επαρκούς 

διαφάνειας, και χρειάζεται ένα δομημένο 

και λειτουργικό πλαίσιο που θα 

προσδιορίζει σαφείς διαδικασίες· 

9. θεωρεί ότι η διεργασία της ΕΕ για 

τη χορήγηση ισοδυναμίας, ως έχει, 

στερείται ασφάλειας και επαρκούς 

διαφάνειας λόγω της ποικιλομορφίας των 

διατάξεων στα διάφορα νομοθετικά 

κείμενα· επισημαίνει ότι θα άξιζε να 

εξεταστεί το ενδεχόμενο για ένα δομημένο 

και λειτουργικό, οριζόντιο πλαίσιο που θα 

προσδιορίζει σαφείς διαδικασίες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  111 

Philippe Lamberts 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. θεωρεί ότι η διεργασία της ΕΕ για 

τη χορήγηση ισοδυναμίας, ως έχει, 

στερείται ασφάλειας και επαρκούς 

διαφάνειας, και χρειάζεται ένα δομημένο 

και λειτουργικό πλαίσιο που θα 

προσδιορίζει σαφείς διαδικασίες· 

9. θεωρεί ότι η διεργασία της ΕΕ για 

τη χορήγηση ισοδυναμίας, ως έχει, 

στερείται επαρκούς διαφάνειας, και 

χρειάζεται ένα δομημένο, 

εξορθολογισμένο και λειτουργικό πλαίσιο 

που θα προσδιορίζει σαφείς διαδικασίες· 

Or. en 
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Τροπολογία  112 

Philippe Lamberts 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. πιστεύει ότι οι αποφάσεις 

ισοδυναμίας και οι διεθνείς συμφωνίες θα 

πρέπει να είναι αντικειμενικές, 

αναλογικές, ευαίσθητες σε θέματα 

κινδύνων και να λαμβάνονται προς το 

συμφέρον της Ένωσης και των πολιτών 

της· 

10. πιστεύει ότι οι αποφάσεις 

ισοδυναμίας και οι διεθνείς συμφωνίες θα 

πρέπει να είναι ευαίσθητες σε θέματα 

κινδύνων και να λαμβάνονται προς το 

συμφέρον της Ένωσης και των πολιτών 

της, έχοντας υπόψη την καίρια σημασία 

της ενιαίας αγοράς στην επίτευξη των 

βέλτιστων οικονομικών συμφερόντων 

των πολιτών της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  113 

Roberto Gualtieri 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. πιστεύει ότι οι αποφάσεις 

ισοδυναμίας και οι διεθνείς συμφωνίες θα 

πρέπει να είναι αντικειμενικές, αναλογικές, 

ευαίσθητες σε θέματα κινδύνων και να 

λαμβάνονται προς το συμφέρον της 

Ένωσης και των πολιτών της· 

10. πιστεύει ότι οι αποφάσεις 

ισοδυναμίας θα πρέπει να είναι 

αντικειμενικές, αναλογικές, ευαίσθητες σε 

θέματα κινδύνων και να λαμβάνονται προς 

το συμφέρον της Ένωσης και των πολιτών 

της· 

Or. en 

 

Τροπολογία  114 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. πιστεύει ότι οι αποφάσεις 

ισοδυναμίας και οι διεθνείς συμφωνίες θα 

πρέπει να είναι αντικειμενικές, αναλογικές, 

ευαίσθητες σε θέματα κινδύνων και να 

λαμβάνονται προς το συμφέρον της 

Ένωσης και των πολιτών της· 

10. πιστεύει ότι οι αποφάσεις 

ισοδυναμίας θα πρέπει να είναι 

αντικειμενικές, αναλογικές, ευαίσθητες σε 

θέματα κινδύνων και να λαμβάνονται προς 

το συμφέρον της Ένωσης και των πολιτών 

της· 

Or. en 

 

Τροπολογία  115 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. πιστεύει ότι οι αποφάσεις 

ισοδυναμίας και οι διεθνείς συμφωνίες θα 

πρέπει να είναι αντικειμενικές, αναλογικές, 

ευαίσθητες σε θέματα κινδύνων και να 

λαμβάνονται προς το συμφέρον της 

Ένωσης και των πολιτών της· 

10. πιστεύει ότι οι αποφάσεις 

ισοδυναμίας και οι συμφωνίες 

συνεργασίας θα πρέπει να είναι 

αντικειμενικές, αναλογικές, ευαίσθητες σε 

θέματα κινδύνων και να λαμβάνονται προς 

το συμφέρον της Ένωσης και των πολιτών 

της, με σκοπό τη διαφύλαξη της 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της 

ΕΕ και την αποφυγή του 

κατακερματισμού της ενιαίας αγοράς 

της· 

Or. en 

 

Τροπολογία  116 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. πιστεύει ότι οι αποφάσεις 

ισοδυναμίας και οι διεθνείς συμφωνίες θα 

10. πιστεύει ότι οι αποφάσεις 

ισοδυναμίας και οι διεθνείς συμφωνίες θα 
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πρέπει να είναι αντικειμενικές, αναλογικές, 

ευαίσθητες σε θέματα κινδύνων και να 

λαμβάνονται προς το συμφέρον της 

Ένωσης και των πολιτών της· 

πρέπει να είναι αντικειμενικές, αναλογικές, 

ευαίσθητες σε θέματα κινδύνων και να 

λαμβάνονται προς το συμφέρον της 

Ένωσης, των κρατών μελών της και των 

πολιτών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  117 

Bernard Monot 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. πιστεύει ότι οι αποφάσεις 

ισοδυναμίας και οι διεθνείς συμφωνίες θα 

πρέπει να είναι αντικειμενικές, αναλογικές, 

ευαίσθητες σε θέματα κινδύνων και να 

λαμβάνονται προς το συμφέρον της 

Ένωσης και των πολιτών της· 

10. πιστεύει ότι οι αποφάσεις 

ισοδυναμίας και οι διεθνείς συμφωνίες θα 

πρέπει να είναι αντικειμενικές, αναλογικές, 

ευαίσθητες σε θέματα κινδύνων και να 

λαμβάνονται προς το συμφέρον των 

κρατών μελών της Ένωσης και των 

πολιτών τους· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  118 

Markus Ferber 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. πιστεύει ότι οι αποφάσεις 

ισοδυναμίας και οι διεθνείς συμφωνίες θα 

πρέπει να είναι αντικειμενικές, αναλογικές, 

ευαίσθητες σε θέματα κινδύνων και να 

λαμβάνονται προς το συμφέρον της 

Ένωσης και των πολιτών της· 

10. πιστεύει ότι οι αποφάσεις 

ισοδυναμίας και οι διεθνείς συμφωνίες θα 

πρέπει να είναι αντικειμενικές, αναλογικές, 

ευαίσθητες σε θέματα κινδύνων και να 

λαμβάνονται προς το συμφέρον της 

Ένωσης και των πολιτών της· επισημαίνει 

ότι δεν πρόκειται απλώς για μια τελική 

διαδικασία, αλλά για μια πολιτική 

διαδικασία· τονίζει ότι είναι ανάγκη να 

συμμετάσχει δεόντως ο νομοθέτης της 
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Ένωσης σε αυτές τις αποφάσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  119 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10α. πιστεύει ότι στις αποφάσεις 

ισοδυναμίας και στις διεθνείς συμφωνίες 

θα πρέπει, επίσης, να τηρείται ρητώς η 

δεσμευτική αρχή της μη διάκρισης, όπως 

συμβαίνει και με την προσέγγιση που 

ακολουθείται και προωθείται από τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου για την 

απαγόρευση διακρίσεων μεταξύ των 

ίδιων των τρίτων χωρών, έτσι ώστε να 

αξιολογούνται όλες στην ίδια διαφανή 

βάση και με τα ίδια χρονοδιαγράμματα 

και την ίδια τακτικότητα, και μεταξύ 

επιχειρήσεων της ΕΕ και επιχειρήσεων 

τρίτων χωρών, έτσι ώστε σε επιχειρήσεις 

εκτός ΕΕ που μπορούν να συγκριθούν με 

τις επιχειρήσεις της ΕΕ να μην 

εφαρμόζεται, απλώς βάσει εθνικότητας, 

υψηλότερο πρότυπο από αυτό που θα 

εφαρμοζόταν στις επιχειρήσεις της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  120 

Ashley Fox 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. αμφισβητεί το σκεπτικό πίσω από 

αποφάσεις ισοδυναμίας που κατά κανόνα 

διαγράφεται 
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λαμβάνουν τη μορφή εκτελεστικών 

πράξεων· εμμένει στην άποψη ότι η 

διαδικασία για τη χορήγηση ισοδυναμίας 

σε τρίτη χώρα στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα 

πρέπει πάντα να εξετάζεται από το 

Κοινοβούλιο και ότι οι αποφάσεις αυτές, 

λόγω του πολιτικού χαρακτήρα τους αλλά 

και για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας, 

θα πρέπει να λαμβάνονται με 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  121 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. αμφισβητεί το σκεπτικό πίσω από 

αποφάσεις ισοδυναμίας που κατά κανόνα 

λαμβάνουν τη μορφή εκτελεστικών 

πράξεων· εμμένει στην άποψη ότι η 

διαδικασία για τη χορήγηση ισοδυναμίας 

σε τρίτη χώρα στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα 

πρέπει πάντα να εξετάζεται από το 

Κοινοβούλιο και ότι οι αποφάσεις αυτές, 

λόγω του πολιτικού χαρακτήρα τους αλλά 

και για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας, 

θα πρέπει να λαμβάνονται με 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  122 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. αμφισβητεί το σκεπτικό πίσω από 

αποφάσεις ισοδυναμίας που κατά κανόνα 

λαμβάνουν τη μορφή εκτελεστικών 

πράξεων· εμμένει στην άποψη ότι η 

διαδικασία για τη χορήγηση ισοδυναμίας 

σε τρίτη χώρα στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα 

πρέπει πάντα να εξετάζεται από το 

Κοινοβούλιο και ότι οι αποφάσεις αυτές, 

λόγω του πολιτικού χαρακτήρα τους αλλά 

και για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας, 

θα πρέπει να λαμβάνονται με 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  123 

Roberto Gualtieri, Jonás Fernández 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. αμφισβητεί το σκεπτικό πίσω από 

αποφάσεις ισοδυναμίας που κατά κανόνα 

λαμβάνουν τη μορφή εκτελεστικών 

πράξεων· εμμένει στην άποψη ότι η 

διαδικασία για τη χορήγηση ισοδυναμίας 

σε τρίτη χώρα στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα 

πρέπει πάντα να εξετάζεται από το 

Κοινοβούλιο και ότι οι αποφάσεις αυτές, 

λόγω του πολιτικού χαρακτήρα τους αλλά 

και για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας, 

θα πρέπει να λαμβάνονται με 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις· 

11. θεωρεί ότι οι αποφάσεις 

ισοδυναμίας, συμπεριλαμβανομένης της 

ανάκλησής τους, απαιτούν κατάλληλο 

κοινοβουλευτικό έλεγχο· είναι έτοιμο να 

συζητήσει με την Επιτροπή τις 

απαραίτητες ρυθμίσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  124 

Manuel dos Santos 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. αμφισβητεί το σκεπτικό πίσω από 

αποφάσεις ισοδυναμίας που κατά κανόνα 

λαμβάνουν τη μορφή εκτελεστικών 

πράξεων· εμμένει στην άποψη ότι η 

διαδικασία για τη χορήγηση ισοδυναμίας 

σε τρίτη χώρα στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα πρέπει 

πάντα να εξετάζεται από το Κοινοβούλιο 

και ότι οι αποφάσεις αυτές, λόγω του 

πολιτικού χαρακτήρα τους αλλά και για 

λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας, θα πρέπει 

να λαμβάνονται με κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις· 

11. θεωρεί ότι οι αποφάσεις 

ισοδυναμίας είναι κατά κανόνα τεχνικής 

φύσεως· εμμένει στην άποψη ότι η 

διαδικασία για τη χορήγηση ισοδυναμίας 

σε τρίτη χώρα στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα πρέπει 

πάντα να εξετάζεται από το Κοινοβούλιο 

για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  125 

Markus Ferber 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. αμφισβητεί το σκεπτικό πίσω από 

αποφάσεις ισοδυναμίας που κατά κανόνα 

λαμβάνουν τη μορφή εκτελεστικών 

πράξεων· εμμένει στην άποψη ότι η 

διαδικασία για τη χορήγηση ισοδυναμίας 

σε τρίτη χώρα στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα πρέπει 

πάντα να εξετάζεται από το Κοινοβούλιο 

και ότι οι αποφάσεις αυτές, λόγω του 

πολιτικού χαρακτήρα τους αλλά και για 

λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας, θα πρέπει 

να λαμβάνονται με κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις· 

11. αμφισβητεί το σκεπτικό πίσω από 

αποφάσεις ισοδυναμίας που κατά κανόνα 

λαμβάνουν τη μορφή εκτελεστικών 

πράξεων· εμμένει στην άποψη ότι η 

διαδικασία για τη χορήγηση ισοδυναμίας 

σε τρίτη χώρα στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα πρέπει 

πάντα να εξετάζεται από τον νομοθέτη της 

Ένωσης και ότι οι αποφάσεις αυτές, λόγω 

του πολιτικού χαρακτήρα τους αλλά και 

για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας, θα 

πρέπει να λαμβάνονται με 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις· 

Or. en 
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Τροπολογία  126 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. αμφισβητεί το σκεπτικό πίσω από 

αποφάσεις ισοδυναμίας που κατά κανόνα 

λαμβάνουν τη μορφή εκτελεστικών 

πράξεων· εμμένει στην άποψη ότι η 

διαδικασία για τη χορήγηση ισοδυναμίας 

σε τρίτη χώρα στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα πρέπει 

πάντα να εξετάζεται από το Κοινοβούλιο 

και ότι οι αποφάσεις αυτές, λόγω του 

πολιτικού χαρακτήρα τους αλλά και για 

λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας, θα πρέπει 

να λαμβάνονται με κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις· 

11. αμφισβητεί το σκεπτικό πίσω από 

αποφάσεις ισοδυναμίας που κατά κανόνα 

λαμβάνουν τη μορφή εκτελεστικών 

πράξεων· εμμένει στην άποψη ότι η 

διαδικασία για τη χορήγηση ισοδυναμίας 

σε τρίτη χώρα στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα πρέπει 

πάντα να εξετάζεται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια 

και ότι οι αποφάσεις αυτές, λόγω του 

πολιτικού χαρακτήρα τους αλλά και για 

λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας, θα πρέπει 

να λαμβάνονται με κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  127 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Gabriel Mato, Fulvio Martusciello 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. αμφισβητεί το σκεπτικό πίσω από 

αποφάσεις ισοδυναμίας που κατά κανόνα 

λαμβάνουν τη μορφή εκτελεστικών 

πράξεων· εμμένει στην άποψη ότι η 

διαδικασία για τη χορήγηση ισοδυναμίας 

σε τρίτη χώρα στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα πρέπει 

πάντα να εξετάζεται από το Κοινοβούλιο 

και ότι οι αποφάσεις αυτές, λόγω του 

πολιτικού χαρακτήρα τους αλλά και για 

λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας, θα πρέπει 

11. αμφισβητεί το σκεπτικό πίσω από 

αποφάσεις ισοδυναμίας που κατά κανόνα 

λαμβάνουν τη μορφή εκτελεστικών 

πράξεων· εμμένει στην άποψη ότι η 

διαδικασία για τη χορήγηση ισοδυναμίας 

σε τρίτη χώρα στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα πρέπει, 

στις πλέον σημαντικές περιπτώσεις, να 

εξετάζεται από το Κοινοβούλιο και ότι 

τέτοιες αποφάσεις, λόγω του πολιτικού 

χαρακτήρα τους αλλά και για λόγους 
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να λαμβάνονται με κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις· 

μεγαλύτερης διαφάνειας, θα πρέπει να 

λαμβάνονται με κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  128 

Philippe Lamberts 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. αμφισβητεί το σκεπτικό πίσω από 

αποφάσεις ισοδυναμίας που κατά κανόνα 

λαμβάνουν τη μορφή εκτελεστικών 

πράξεων· εμμένει στην άποψη ότι η 

διαδικασία για τη χορήγηση ισοδυναμίας 

σε τρίτη χώρα στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα πρέπει 

πάντα να εξετάζεται από το Κοινοβούλιο 

και ότι οι αποφάσεις αυτές, λόγω του 

πολιτικού χαρακτήρα τους αλλά και για 

λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας, θα πρέπει 

να λαμβάνονται με κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις· 

11. αμφισβητεί το σκεπτικό πίσω από 

αποφάσεις ισοδυναμίας που κατά κανόνα 

λαμβάνουν τη μορφή εκτελεστικών 

πράξεων· εμμένει στην άποψη ότι η 

διαδικασία για τη χορήγηση ισοδυναμίας 

σε τρίτη χώρα στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα πρέπει 

πάντα να εξετάζεται από το Κοινοβούλιο 

και ότι οι αποφάσεις αυτές, λόγω του 

πολιτικού χαρακτήρα τους, στο πλαίσιο 

του οποίου εξισορροπούνται διαφορετικοί 

στόχοι πολιτικής, αλλά και για λόγους 

μεγαλύτερης διαφάνειας, θα πρέπει να 

λαμβάνονται με κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  129 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. παρατηρεί ότι η απόφαση της 

Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2017 για 

τη χορήγηση ισοδυναμίας σε τόπους 

διαγράφεται 
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διαπραγμάτευσης μετοχών της Ελβετίας 

– δωδεκάμηνης διάρκειας με δυνατότητα 

επέκτασης υπό τον όρο ότι σημειώνεται 

επαρκής πρόοδος για ένα κοινό θεσμικό 

πλαίσιο – ήταν πρωτίστως πολιτικού 

χαρακτήρα και χρησιμοποιήθηκε για 

βελτίωση της διαπραγματευτικής θέσης 

σε άλλο τομέα πολιτικής· εκφράζει τη 

δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το 

Κοινοβούλιο δεν τοποθετήθηκε σε σχέση 

με την απόφαση αυτή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  130 

Manuel dos Santos 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. παρατηρεί ότι η απόφαση της 

Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2017 για 

τη χορήγηση ισοδυναμίας σε τόπους 

διαπραγμάτευσης μετοχών της Ελβετίας 

– δωδεκάμηνης διάρκειας με δυνατότητα 

επέκτασης υπό τον όρο ότι σημειώνεται 

επαρκής πρόοδος για ένα κοινό θεσμικό 

πλαίσιο – ήταν πρωτίστως πολιτικού 

χαρακτήρα και χρησιμοποιήθηκε για 

βελτίωση της διαπραγματευτικής θέσης 

σε άλλο τομέα πολιτικής· εκφράζει τη 

δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το 

Κοινοβούλιο δεν τοποθετήθηκε σε σχέση 

με την απόφαση αυτή· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  131 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. παρατηρεί ότι η απόφαση της 

Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2017 για 

τη χορήγηση ισοδυναμίας σε τόπους 

διαπραγμάτευσης μετοχών της Ελβετίας – 

δωδεκάμηνης διάρκειας με δυνατότητα 

επέκτασης υπό τον όρο ότι σημειώνεται 

επαρκής πρόοδος για ένα κοινό θεσμικό 

πλαίσιο – ήταν πρωτίστως πολιτικού 

χαρακτήρα και χρησιμοποιήθηκε για 

βελτίωση της διαπραγματευτικής θέσης 

σε άλλο τομέα πολιτικής· εκφράζει τη 

δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το 

Κοινοβούλιο δεν τοποθετήθηκε σε σχέση 

με την απόφαση αυτή· 

12. επισημαίνει την απόφαση της 

Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2017 για 

τη χορήγηση ισοδυναμίας σε τόπους 

διαπραγμάτευσης μετοχών της Ελβετίας – 

δωδεκάμηνης διάρκειας με δυνατότητα 

επέκτασης υπό τον όρο ότι σημειώνεται 

επαρκής πρόοδος για ένα κοινό θεσμικό 

πλαίσιο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  132 

Roberto Gualtieri 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. παρατηρεί ότι η απόφαση της 

Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2017 για 

τη χορήγηση ισοδυναμίας σε τόπους 

διαπραγμάτευσης μετοχών της Ελβετίας – 

δωδεκάμηνης διάρκειας με δυνατότητα 

επέκτασης υπό τον όρο ότι σημειώνεται 

επαρκής πρόοδος για ένα κοινό θεσμικό 

πλαίσιο – ήταν πρωτίστως πολιτικού 

χαρακτήρα και χρησιμοποιήθηκε για 

βελτίωση της διαπραγματευτικής θέσης 

σε άλλο τομέα πολιτικής· εκφράζει τη 

δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το 

Κοινοβούλιο δεν τοποθετήθηκε σε σχέση 

με την απόφαση αυτή· 

12. επισημαίνει την απόφαση της 

Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2017 για 

τη χορήγηση ισοδυναμίας σε τόπους 

διαπραγμάτευσης μετοχών της Ελβετίας, 

δωδεκάμηνης διάρκειας με δυνατότητα 

επέκτασης υπό τον όρο ότι σημειώνεται 

επαρκής πρόοδος για ένα κοινό θεσμικό 

πλαίσιο· 

Or. en 
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Τροπολογία  133 

Philippe Lamberts 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. παρατηρεί ότι η απόφαση της 

Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2017 για 

τη χορήγηση ισοδυναμίας σε τόπους 

διαπραγμάτευσης μετοχών της Ελβετίας – 

δωδεκάμηνης διάρκειας με δυνατότητα 

επέκτασης υπό τον όρο ότι σημειώνεται 

επαρκής πρόοδος για ένα κοινό θεσμικό 

πλαίσιο – ήταν πρωτίστως πολιτικού 

χαρακτήρα και χρησιμοποιήθηκε για 

βελτίωση της διαπραγματευτικής θέσης 

σε άλλο τομέα πολιτικής· εκφράζει τη 

δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το 

Κοινοβούλιο δεν τοποθετήθηκε σε σχέση 

με την απόφαση αυτή· 

12. επισημαίνει την απόφαση της 

Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2017 για 

τη χορήγηση ισοδυναμίας σε τόπους 

διαπραγμάτευσης μετοχών της Ελβετίας – 

δωδεκάμηνης διάρκειας με δυνατότητα 

επέκτασης υπό τον όρο ότι σημειώνεται 

επαρκής πρόοδος για ένα κοινό θεσμικό 

πλαίσιο· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 

το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν 

τοποθετήθηκε σε σχέση με την απόφαση 

αυτή· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 

ότι οι μελλοντικές διμερείς συμφωνίες με 

την Ελβετία θα πρέπει να εξασφαλίζουν 

την υιοθέτηση ενός ισοδύναμου προτύπου 

και την εφαρμογή μέτρων κατά του 

οικονομικού εγκλήματος, της 

φοροαποφυγής και των κρατικών 

ενισχύσεων φορολογικού χαρακτήρα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  134 

Markus Ferber 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. παρατηρεί ότι η απόφαση της 

Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2017 για 

τη χορήγηση ισοδυναμίας σε τόπους 

διαπραγμάτευσης μετοχών της Ελβετίας – 

δωδεκάμηνης διάρκειας με δυνατότητα 

επέκτασης υπό τον όρο ότι σημειώνεται 

επαρκής πρόοδος για ένα κοινό θεσμικό 

πλαίσιο – ήταν πρωτίστως πολιτικού 

12. παρατηρεί ότι η απόφαση της 

Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2017 για 

τη χορήγηση ισοδυναμίας σε τόπους 

διαπραγμάτευσης μετοχών της Ελβετίας 

στο πλαίσιο της διαδικασίας ισοδυναμίας 

των MiFID II/MiFIR – δωδεκάμηνης 

διάρκειας με δυνατότητα επέκτασης υπό 

τον όρο ότι σημειώνεται επαρκής πρόοδος 
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χαρακτήρα και χρησιμοποιήθηκε για 

βελτίωση της διαπραγματευτικής θέσης σε 

άλλο τομέα πολιτικής· εκφράζει τη 

δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το 

Κοινοβούλιο δεν τοποθετήθηκε σε σχέση 

με την απόφαση αυτή· 

για ένα κοινό θεσμικό πλαίσιο – ήταν 

πρωτίστως πολιτικού χαρακτήρα και 

χρησιμοποιήθηκε για βελτίωση της 

διαπραγματευτικής θέσης σε άλλο τομέα 

πολιτικής· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του 

για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο δεν τοποθετήθηκε σε σχέση 

με την απόφαση αυτή· σημειώνει ότι το 

γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι οι 

διαδικασίες ισοδυναμίας δεν είναι απλώς 

τεχνικής φύσεως· 

Or. en 

 

Τροπολογία  135 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει το 

δικαίωμα να ανακαλεί αποφάσεις 

ισοδυναμίας, και πιστεύει ότι το 

Κοινοβούλιο θα πρέπει να κληθεί να 

γνωμοδοτήσει εγκαίρως πριν ληφθεί 

τέτοια απόφαση ανάκλησης· ζητεί να 

καθιερωθούν σαφείς διαδικασίες και 

προθεσμίες που διέπουν την έκδοση, 

ανάκληση ή αναστολή αποφάσεων 

ισοδυναμίας· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  136 

Roberto Gualtieri 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει το διαγράφεται 
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δικαίωμα να ανακαλεί αποφάσεις 

ισοδυναμίας, και πιστεύει ότι το 

Κοινοβούλιο θα πρέπει να κληθεί να 

γνωμοδοτήσει εγκαίρως πριν ληφθεί 

τέτοια απόφαση ανάκλησης· ζητεί να 

καθιερωθούν σαφείς διαδικασίες και 

προθεσμίες που διέπουν την έκδοση, 

ανάκληση ή αναστολή αποφάσεων 

ισοδυναμίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  137 

Ashley Fox 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει το 

δικαίωμα να ανακαλεί αποφάσεις 

ισοδυναμίας, και πιστεύει ότι το 

Κοινοβούλιο θα πρέπει να κληθεί να 

γνωμοδοτήσει εγκαίρως πριν ληφθεί 

τέτοια απόφαση ανάκλησης· ζητεί να 

καθιερωθούν σαφείς διαδικασίες και 

προθεσμίες που διέπουν την έκδοση, 

ανάκληση ή αναστολή αποφάσεων 

ισοδυναμίας· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  138 

Manuel dos Santos 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει το 

δικαίωμα να ανακαλεί αποφάσεις 

ισοδυναμίας, και πιστεύει ότι το 

13. ζητεί να καθιερωθούν σαφείς 

διαδικασίες και προθεσμίες που διέπουν 

την έκδοση, ανάκληση ή αναστολή 
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Κοινοβούλιο θα πρέπει να κληθεί να 

γνωμοδοτήσει εγκαίρως πριν ληφθεί 

τέτοια απόφαση ανάκλησης· ζητεί να 

καθιερωθούν σαφείς διαδικασίες και 

προθεσμίες που διέπουν την έκδοση, 

ανάκληση ή αναστολή αποφάσεων 

ισοδυναμίας· 

αποφάσεων ισοδυναμίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  139 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει το 

δικαίωμα να ανακαλεί αποφάσεις 

ισοδυναμίας, και πιστεύει ότι το 

Κοινοβούλιο θα πρέπει να κληθεί να 

γνωμοδοτήσει εγκαίρως πριν ληφθεί 

τέτοια απόφαση ανάκλησης· ζητεί να 

καθιερωθούν σαφείς διαδικασίες και 

προθεσμίες που διέπουν την έκδοση, 

ανάκληση ή αναστολή αποφάσεων 

ισοδυναμίας· 

13. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει το 

δικαίωμα να ανακαλεί αποφάσεις 

ισοδυναμίας· ζητεί να καθιερωθούν σαφείς 

διαδικασίες και προθεσμίες που διέπουν 

την έκδοση, ανάκληση ή αναστολή 

αποφάσεων ισοδυναμίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  140 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει το 

δικαίωμα να ανακαλεί αποφάσεις 

ισοδυναμίας, και πιστεύει ότι το 

Κοινοβούλιο θα πρέπει να κληθεί να 

γνωμοδοτήσει εγκαίρως πριν ληφθεί 

13. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει το 

δικαίωμα να ανακαλεί αποφάσεις 

ισοδυναμίας, και πιστεύει ότι η Επιτροπή 

θα πρέπει να εξηγήσει λεπτομερώς στο 
Κοινοβούλιο τους λόγους για τους 
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τέτοια απόφαση ανάκλησης· ζητεί να 

καθιερωθούν σαφείς διαδικασίες και 

προθεσμίες που διέπουν την έκδοση, 

ανάκληση ή αναστολή αποφάσεων 

ισοδυναμίας· 

οποίους λαμβάνεται μια τέτοια απόφαση 

ανάκλησης· ζητεί να καθιερωθούν σαφείς 

διαδικασίες και προθεσμίες που διέπουν 

την έκδοση, ανάκληση ή αναστολή 

αποφάσεων ισοδυναμίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  141 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Gabriel Mato, Fulvio Martusciello 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει το 

δικαίωμα να ανακαλεί αποφάσεις 

ισοδυναμίας, και πιστεύει ότι το 

Κοινοβούλιο θα πρέπει να κληθεί να 

γνωμοδοτήσει εγκαίρως πριν ληφθεί τέτοια 

απόφαση ανάκλησης· ζητεί να 

καθιερωθούν σαφείς διαδικασίες και 

προθεσμίες που διέπουν την έκδοση, 

ανάκληση ή αναστολή αποφάσεων 

ισοδυναμίας· 

13. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει το 

δικαίωμα να ανακαλεί αποφάσεις 

ισοδυναμίας, και πιστεύει ότι το 

Κοινοβούλιο θα πρέπει να κληθεί να 

γνωμοδοτήσει εγκαίρως πριν ληφθεί τέτοια 

απόφαση ανάκλησης· ζητεί να 

καθιερωθούν σαφείς διαδικασίες που 

διέπουν την έκδοση, ανάκληση ή 

αναστολή αποφάσεων ισοδυναμίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  142 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει το 

δικαίωμα να ανακαλεί αποφάσεις 

ισοδυναμίας, και πιστεύει ότι το 

Κοινοβούλιο θα πρέπει να κληθεί να 

γνωμοδοτήσει εγκαίρως πριν ληφθεί 

τέτοια απόφαση ανάκλησης· ζητεί να 

καθιερωθούν σαφείς διαδικασίες και 

13. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει το 

δικαίωμα να ανακαλεί αποφάσεις 

ισοδυναμίας, και πιστεύει ότι το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά 

κοινοβούλια θα πρέπει να κληθούν να 

γνωμοδοτήσουν εγκαίρως πριν ληφθεί 

τέτοια απόφαση ανάκλησης· ζητεί να 
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προθεσμίες που διέπουν την έκδοση, 

ανάκληση ή αναστολή αποφάσεων 

ισοδυναμίας· 

καθιερωθούν σαφείς διαδικασίες και 

προθεσμίες που διέπουν την έκδοση, 

ανάκληση ή αναστολή αποφάσεων 

ισοδυναμίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  143 

Bernard Monot 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει το 

δικαίωμα να ανακαλεί αποφάσεις 

ισοδυναμίας, και πιστεύει ότι το 

Κοινοβούλιο θα πρέπει να κληθεί να 

γνωμοδοτήσει εγκαίρως πριν ληφθεί τέτοια 

απόφαση ανάκλησης· ζητεί να 

καθιερωθούν σαφείς διαδικασίες και 

προθεσμίες που διέπουν την έκδοση, 

ανάκληση ή αναστολή αποφάσεων 

ισοδυναμίας· 

13. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει το 

δικαίωμα να ανακαλεί αποφάσεις 

ισοδυναμίας, και πιστεύει ότι το 

Κοινοβούλιο θα πρέπει να κληθεί να 

γνωμοδοτήσει εγκαίρως πριν ληφθεί τέτοια 

απόφαση ανάκλησης· ζητεί να 

καθιερωθούν σαφείς διαδικασίες και 

προθεσμίες που διέπουν την έκδοση, 

ανάκληση ή αναστολή αποφάσεων 

ισοδυναμίας· ζητεί το Κοινοβούλιο να έχει 

ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα 

ανάληψης πρωτοβουλίας για να ζητήσει 

την ανάκληση απόφασης ισοδυναμίας· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  144 

Ashley Fox 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13α. σημειώνει ότι, βάσει των 

συμβουλών των ΕΕΑ, η Επιτροπή έχει το 

δικαίωμα να ανακαλέσει αποφάσεις 

ισοδυναμίας· ζητεί να καθιερωθούν 

σαφείς διαδικασίες και προθεσμίες που 
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θα διέπουν την έκδοση, ανάκληση ή 

αναστολή αποφάσεων ισοδυναμίας· 

σημειώνει ότι για να είναι η ισοδυναμία 

αποτελεσματική και να έχει αξιοπιστία 

χάρη σε περιόδους προειδοποίησης που 

θα συμπεριλαμβάνει, πρέπει να έχει 

κατάλληλη διάρκεια, όπως καθορίζεται 

από την έρευνα που διεξήγαγαν οι ΕΕΑ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  145 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. ανησυχεί για το γεγονός ότι δεν 

υπάρχει συνεκτικό πλαίσιο για τη συνεχή 

εποπτεία ενός ισοδύναμου καθεστώτος 

τρίτης χώρας· θεωρεί ότι οι Ευρωπαϊκές 

Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) θα πρέπει να 

διαθέτουν την εξουσία να παρακολουθούν 

τις εξελίξεις στον ρυθμιστικό τομέα σε 

τρίτες χώρες, και ζητεί να τηρείται 

ενήμερο το Κοινοβούλιο για την τρέχουσα 

παρακολούθηση των ρυθμιστικών 

εξελίξεων σε τρίτες χώρες· 

14. ανησυχεί για το γεγονός ότι δεν 

υπάρχει συνεκτικό πλαίσιο για τη συνεχή 

εποπτεία ενός ισοδύναμου καθεστώτος 

τρίτης χώρας· θεωρεί ότι οι Ευρωπαϊκές 

Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) θα πρέπει να 

διαθέτουν την εξουσία να παρακολουθούν 

τις εξελίξεις στον ρυθμιστικό τομέα σε 

τρίτες χώρες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  146 

Roberto Gualtieri 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. ανησυχεί για το γεγονός ότι δεν 

υπάρχει συνεκτικό πλαίσιο για τη συνεχή 

εποπτεία ενός ισοδύναμου καθεστώτος 

14. θεωρεί ότι η βελτίωση και η 

επανεξέταση των μηχανισμών 

ισοδυναμίας θα ενίσχυαν την 
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τρίτης χώρας· θεωρεί ότι οι Ευρωπαϊκές 

Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) θα πρέπει να 

διαθέτουν την εξουσία να παρακολουθούν 

τις εξελίξεις στον ρυθμιστικό τομέα σε 

τρίτες χώρες, και ζητεί να τηρείται 

ενήμερο το Κοινοβούλιο για την τρέχουσα 

παρακολούθηση των ρυθμιστικών 

εξελίξεων σε τρίτες χώρες· 

αποτελεσματικότητα αυτού του 

εργαλείου· επικροτεί την τρέχουσα 

επανεξέταση των διατάξεων ισοδυναμίας 

σε αρκετές νομοθετικές προτάσεις· 

θεωρεί ότι οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές 

(ΕΕΑ) θα πρέπει να είναι σε θέση να 

παρακολουθούν τις εξελίξεις στον 

ρυθμιστικό τομέα σε τρίτες χώρες, και 

ζητεί να τηρείται δεόντως ενήμερο το 

Κοινοβούλιο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  147 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. ανησυχεί για το γεγονός ότι δεν 

υπάρχει συνεκτικό πλαίσιο για τη συνεχή 
εποπτεία ενός ισοδύναμου καθεστώτος 

τρίτης χώρας· θεωρεί ότι οι Ευρωπαϊκές 

Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) θα πρέπει να 

διαθέτουν την εξουσία να παρακολουθούν 

τις εξελίξεις στον ρυθμιστικό τομέα σε 

τρίτες χώρες, και ζητεί να τηρείται 

ενήμερο το Κοινοβούλιο για την τρέχουσα 

παρακολούθηση των ρυθμιστικών 

εξελίξεων σε τρίτες χώρες· 

14. επικροτεί την τρέχουσα 

αναθεώρηση του κανονισμού και την 
εποπτεία ενός ισοδύναμου καθεστώτος 

τρίτης χώρας· θεωρεί ότι οι Ευρωπαϊκές 

Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) θα πρέπει να 

διαθέτουν την εξουσία να συμβουλεύουν 

την Επιτροπή και να παρακολουθούν τις 

εξελίξεις στον ρυθμιστικό και εποπτικό 

τομέα σε τρίτες χώρες, και ζητεί να 

τηρείται ενήμερο το Κοινοβούλιο για την 

τρέχουσα παρακολούθηση των 

ρυθμιστικών και εποπτικών εξελίξεων σε 

τρίτες χώρες· επικροτεί, εν προκειμένω, 

τη δέσμη νομοθετικών μέτρων σχετικά με 

την επανεξέταση του Ευρωπαϊκού 

Συστήματος Χρηματοπιστωτικής 

Εποπτείας όπου η Επιτροπή προτείνει 

την ανάθεση αυξημένων εξουσιών 

παρακολούθησης στις ΕΕΑ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  148 
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Philippe Lamberts 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. ανησυχεί για το γεγονός ότι δεν 

υπάρχει συνεκτικό πλαίσιο για τη συνεχή 

εποπτεία ενός ισοδύναμου καθεστώτος 

τρίτης χώρας· θεωρεί ότι οι Ευρωπαϊκές 

Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) θα πρέπει να 

διαθέτουν την εξουσία να παρακολουθούν 

τις εξελίξεις στον ρυθμιστικό τομέα σε 

τρίτες χώρες, και ζητεί να τηρείται 

ενήμερο το Κοινοβούλιο για την τρέχουσα 

παρακολούθηση των ρυθμιστικών 

εξελίξεων σε τρίτες χώρες· 

14. ανησυχεί για το γεγονός ότι δεν 

υπάρχει συνεκτικό πλαίσιο για τη συνεχή 

εποπτεία ενός ισοδύναμου καθεστώτος 

τρίτης χώρας· θεωρεί ότι οι Ευρωπαϊκές 

Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) θα πρέπει να 

διαθέτουν την εξουσία και τους 

κατάλληλους πόρους ώστε να 

παρακολουθούν τις εξελίξεις στον 

ρυθμιστικό τομέα σε τρίτες χώρες, και 

ζητεί να τηρείται ενήμερο το Κοινοβούλιο 

για την τρέχουσα παρακολούθηση των 

ρυθμιστικών εξελίξεων σε τρίτες χώρες· 

επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής 

για την επανεξέταση από τις ΕΕΑ η οποία 

προβλέπει ότι η εν λόγω εκ των υστέρων 

παρακολούθηση δεν πρέπει να 

περιορίζεται σε ρυθμιστικά ζητήματα 

αλλά να επεκτείνεται στην εποπτεία και 

την επιβολή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  149 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. ανησυχεί για το γεγονός ότι δεν 

υπάρχει συνεκτικό πλαίσιο για τη συνεχή 

εποπτεία ενός ισοδύναμου καθεστώτος 

τρίτης χώρας· θεωρεί ότι οι Ευρωπαϊκές 

Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) θα πρέπει να 

διαθέτουν την εξουσία να παρακολουθούν 

τις εξελίξεις στον ρυθμιστικό τομέα σε 

τρίτες χώρες, και ζητεί να τηρείται 

14. ανησυχεί για το γεγονός ότι δεν 

υπάρχει συνεκτικό πλαίσιο για τη συνεχή 

εποπτεία ενός ισοδύναμου καθεστώτος 

τρίτης χώρας· θεωρεί ότι οι Ευρωπαϊκές 

Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) θα πρέπει να 

διαθέτουν την εξουσία να παρακολουθούν 

τις εξελίξεις στον ρυθμιστικό τομέα σε 

τρίτες χώρες, να αξιολογούν την επίπτωση 
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ενήμερο το Κοινοβούλιο για την τρέχουσα 

παρακολούθηση των ρυθμιστικών 

εξελίξεων σε τρίτες χώρες· 

που μπορεί να έχουν αυτές οι εξελίξεις 

βάσει, μεταξύ άλλων, της διασύνδεσης 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

τρίτων χωρών με το χρηματοπιστωτικό 

σύστημα της Ένωσης, και ζητεί να 

τηρείται ενήμερο το Κοινοβούλιο για τις 

τρέχουσες ρυθμιστικές εξελίξεις και  την 

παρακολούθηση αυτών σε τρίτες χώρες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  150 

Barbara Kappel 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. ανησυχεί για το γεγονός ότι δεν 

υπάρχει συνεκτικό πλαίσιο για τη συνεχή 

εποπτεία ενός ισοδύναμου καθεστώτος 

τρίτης χώρας· θεωρεί ότι οι Ευρωπαϊκές 

Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) θα πρέπει να 

διαθέτουν την εξουσία να παρακολουθούν 

τις εξελίξεις στον ρυθμιστικό τομέα σε 

τρίτες χώρες, και ζητεί να τηρείται 

ενήμερο το Κοινοβούλιο για την τρέχουσα 

παρακολούθηση των ρυθμιστικών 

εξελίξεων σε τρίτες χώρες· 

14. ανησυχεί για το γεγονός ότι δεν 

υπάρχει συνεκτικό πλαίσιο για τη συνεχή 

εποπτεία ενός ισοδύναμου καθεστώτος 

τρίτης χώρας· θεωρεί ότι οι Ευρωπαϊκές 

Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) θα πρέπει να 

διαθέτουν την εξουσία να παρακολουθούν 

τις εξελίξεις στον ρυθμιστικό τομέα σε 

τρίτες χώρες, και ζητεί να τηρείται 

ενήμερο το Κοινοβούλιο για την τρέχουσα 

παρακολούθηση των ρυθμιστικών 

εξελίξεων σε τρίτες χώρες, μέσω ετήσιας 

έκθεσης που θα προσκομίζουν οι 

αντίστοιχες ΕΕΑ στο Κοινοβούλιο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  151 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 14α. επισημαίνει ότι είναι ανάγκη οι 
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τρίτες χώρες στις οποίες έχει χορηγηθεί 

ισοδυναμία να συζητήσουν με τις ΕΕΑ 

τους νέους κανονισμούς πριν από την 

εφαρμογή τους, προκειμένου να 

εξασφαλίσουν ότι είναι εντός των 

παραμέτρων ισοδυναμίας· σημειώνει ότι 

οι τρίτες χώρες θα πρέπει να 

παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη 

νομοθεσία της ΕΕ για να εξασφαλίσουν 

ότι μπορούν να προσαρμόζονται 

αντίστοιχα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  152 

Ashley Fox 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 14α. σημειώνει ότι οι τρίτες χώρες 

πρέπει να τηρούν ενήμερες τις ΕΕΑ για 

οποιεσδήποτε εθνικές ρυθμιστικές 

εξελίξεις· προσθέτει ότι οι τρίτες χώρες 

πρέπει, επίσης, να τηρούνται ενήμερες 

από την Ένωση για οποιεσδήποτε 

επικαιροποιήσεις στον ρυθμιστικό τομέα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  153 

Roberto Gualtieri 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει 

νομοθετική πράξη για τη θέσπιση σαφούς 

πλαισίου για μια διαφανή, συνεπή και 

συνεκτική εφαρμογή των διαδικασιών 

15. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει 

τη διαφάνεια, τη συνοχή και τη 

συνεκτικότητα της εφαρμογής των 

διαδικασιών ισοδυναμίας, μεταξύ άλλων 
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ισοδυναμίας, που θα καθιερώνει 

τυποποιημένη μεθοδολογία για τον 

προσδιορισμό της ισοδυναμίας· 

με διεξοδική αξιολόγηση των νομικών 

πλαισίων τρίτων χωρών· καλεί την 

Επιτροπή να αξιολογήσει το όφελος που 

θα προέκυπτε τόσο από την εισαγωγή 

μιας διαδικασίας υποβολής αιτήσεων όσο 

και από την έγκριση ενός νομικού 

πλαισίου που θα διασφαλίζει μια πιο 

δομημένη και συνεκτική μεθοδολογία για 

διαδικασίες ισοδυναμίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  154 

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

Martusciello 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει 

νομοθετική πράξη για τη θέσπιση σαφούς 

πλαισίου για μια διαφανή, συνεπή και 

συνεκτική εφαρμογή των διαδικασιών 

ισοδυναμίας, που θα καθιερώνει 

τυποποιημένη μεθοδολογία για τον 

προσδιορισμό της ισοδυναμίας· 

15. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 

ένα σαφές πλαίσιο για μια διαφανή, 

συνεπή και συνεκτική εφαρμογή των 

διαδικασιών ισοδυναμίας, που θα 

καθιερώνει τυποποιημένη μεθοδολογία για 

τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας και μια 

λεπτομερή και αναλυτική αξιολόγηση των 

νομικών πλαισίων τρίτων χωρών· ζητεί η 

εν λόγω διασάφηση να πραγματοποιηθεί 

στο πλαίσιο μιας διοργανικής συμφωνίας 

μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  155 

Manuel dos Santos 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει 

νομοθετική πράξη για τη θέσπιση σαφούς 

πλαισίου για μια διαφανή, συνεπή και 

συνεκτική εφαρμογή των διαδικασιών 

ισοδυναμίας, που θα καθιερώνει 

τυποποιημένη μεθοδολογία για τον 

προσδιορισμό της ισοδυναμίας· 

15. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει 

νομοθετική πράξη για τη θέσπιση σαφούς 

πλαισίου για μια διαφανή, συνεπή και 

συνεκτική εφαρμογή των διαδικασιών 

ισοδυναμίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  156 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει 

νομοθετική πράξη για τη θέσπιση σαφούς 

πλαισίου για μια διαφανή, συνεπή και 

συνεκτική εφαρμογή των διαδικασιών 

ισοδυναμίας, που θα καθιερώνει 

τυποποιημένη μεθοδολογία για τον 

προσδιορισμό της ισοδυναμίας· 

15. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει 

νομοθετική πράξη για τη θέσπιση σαφούς 

πλαισίου για μια διαφανή, συνεπή και 

συνεκτική εφαρμογή των διαδικασιών 

ισοδυναμίας, που θα παρέχει ασφάλεια 

δικαίου κατά τον προσδιορισμό της 

ισοδυναμίας· σημειώνει ότι, για τον 

καθορισμό ενός τέτοιου πλαισίου, η 

Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τα 

οφέλη που θα προκύψουν από την 

εισαγωγή μιας διαδικασίας υποβολής 

αιτήσεων για τη χορήγηση ισοδυναμίας, 

διαδικασία που θα μπορούσε να ανοίξει 

έναντι τρίτων χωρών σε ημερομηνία που 

θα ορίζεται εντός συγκεκριμένης 

νομοθετικής πράξης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  157 

Barbara Kappel 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει 

νομοθετική πράξη για τη θέσπιση σαφούς 

πλαισίου για μια διαφανή, συνεπή και 

συνεκτική εφαρμογή των διαδικασιών 

ισοδυναμίας, που θα καθιερώνει 

τυποποιημένη μεθοδολογία για τον 

προσδιορισμό της ισοδυναμίας· 

15. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 

νομοθετική πράξη για τη θέσπιση σαφούς 

πλαισίου για μια διαφανή, συνεπή και 

συνεκτική εφαρμογή των διαδικασιών 

ισοδυναμίας, που θα καθιερώνει 

τυποποιημένη μεθοδολογία για τον 

προσδιορισμό της ισοδυναμίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  158 

Markus Ferber 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει 

νομοθετική πράξη για τη θέσπιση σαφούς 

πλαισίου για μια διαφανή, συνεπή και 

συνεκτική εφαρμογή των διαδικασιών 

ισοδυναμίας, που θα καθιερώνει 

τυποποιημένη μεθοδολογία για τον 

προσδιορισμό της ισοδυναμίας· 

15. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει 

νομοθετική πράξη για τη θέσπιση σαφούς 

πλαισίου για μια διαφανή, συνεπή και 

συνεκτική εφαρμογή των διαδικασιών 

ισοδυναμίας, που θα καθιερώνει 

τυποποιημένη μεθοδολογία για τον 

προσδιορισμό της ισοδυναμίας η οποία θα 

βασίζεται στην ομοιότητα των 

αποτελεσμάτων και όχι στην ομοιότητα 

των διαδικασιών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  159 

Philippe Lamberts 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει 

νομοθετική πράξη για τη θέσπιση σαφούς 

15. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει 

νομοθετική πράξη για τη θέσπιση σαφούς 
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πλαισίου για μια διαφανή, συνεπή και 

συνεκτική εφαρμογή των διαδικασιών 

ισοδυναμίας, που θα καθιερώνει 

τυποποιημένη μεθοδολογία για τον 

προσδιορισμό της ισοδυναμίας· 

πλαισίου για μια διαφανή, συνεπή και 

συνεκτική εφαρμογή και τακτική 

παρακολούθηση των διαδικασιών 

ισοδυναμίας, που θα καθιερώνει 

τυποποιημένη μεθοδολογία για τον 

προσδιορισμό, την αναστολή και την 

ανάκληση της ισοδυναμίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  160 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει 

νομοθετική πράξη για τη θέσπιση σαφούς 

πλαισίου για μια διαφανή, συνεπή και 

συνεκτική εφαρμογή των διαδικασιών 

ισοδυναμίας, που θα καθιερώνει 

τυποποιημένη μεθοδολογία για τον 

προσδιορισμό της ισοδυναμίας· 

15. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει 

τουλάχιστον μια σειρά κατευθυντήριων 

γραμμών και, κατά περίπτωση, μια 

νομοθετική πράξη για τη θέσπιση σαφούς 

προσέγγισης για μια διαφανή, συνεπή και 

συνεκτική εφαρμογή των διαδικασιών 

ισοδυναμίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  161 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 15α. σημειώνει ότι το παρόν πλαίσιο θα 

πρέπει να εξασφαλίζει σαφώς στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έναν ισχυρό 

ελεγκτικό ρόλο των αποφάσεων που 

λαμβάνονται από την Επιτροπή, να 

συμπεριλαμβάνει σαφείς κανόνες για τη 

χορήγηση, την αναστολή και την 

ανάκληση της ισοδυναμίας και να 
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διατυπώνει σαφή εντολή για τις ΕΕΑ στο 

καθεστώς ισοδυναμίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  162 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 15β. σημειώνει ότι οι αποφάσεις 

ισοδυναμίας λαμβάνονται βάσει κατά 

περίπτωση αξιολόγησης, 

συνυπολογίζοντας τη σχετική νομοθεσία 

της ΕΕ και τις ιδιαιτερότητες της 

αγοράς, πράγμα το οποίο συνεπάγεται ότι 

απαιτείται κάποια ευελιξία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  163 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. ζητεί οι αποφάσεις ισοδυναμίας να 

επανεξετάζονται τουλάχιστον μία φορά 

κάθε τρία έτη από την αρμόδια ΕΕΑ και 

οι επανεξετάσεις αυτές να 

δημοσιοποιούνται· 

16. ζητεί οι αποφάσεις ισοδυναμίας να 

υποβάλλονται σε συνεχή εποπτεία και 

επανεξετάσεις από την αρμόδια ΕΕΑ, 

λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τις νομικές 

απαιτήσεις και την ποιότητα της 

εποπτείας, αλλά και τις σχετικές εξελίξεις 

στην αγορά· ζητεί οι επανεξετάσεις αυτές 

να δημοσιοποιούνται· 

Or. en 
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Τροπολογία  164 

Barbara Kappel 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. ζητεί οι αποφάσεις ισοδυναμίας να 

επανεξετάζονται τουλάχιστον μία φορά 

κάθε τρία έτη από την αρμόδια ΕΕΑ και οι 

επανεξετάσεις αυτές να δημοσιοποιούνται· 

16. ζητεί οι αποφάσεις ισοδυναμίας να 

επανεξετάζονται διαρκώς από την αρμόδια 

ΕΕΑ και οι επανεξετάσεις αυτές να 

δημοσιοποιούνται· 

Or. en 

 

Τροπολογία  165 

Bernard Monot 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. ζητεί οι αποφάσεις ισοδυναμίας να 

επανεξετάζονται τουλάχιστον μία φορά 

κάθε τρία έτη από την αρμόδια ΕΕΑ και οι 

επανεξετάσεις αυτές να δημοσιοποιούνται· 

16. ζητεί οι αποφάσεις ισοδυναμίας να 

επανεξετάζονται τουλάχιστον μία φορά 

ανά έτος από την αρμόδια ΕΕΑ και οι 

επανεξετάσεις αυτές να δημοσιοποιούνται· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  166 

Markus Ferber 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. ζητεί οι αποφάσεις ισοδυναμίας να 

επανεξετάζονται τουλάχιστον μία φορά 

κάθε τρία έτη από την αρμόδια ΕΕΑ και οι 

επανεξετάσεις αυτές να δημοσιοποιούνται· 

16. ζητεί οι αποφάσεις ισοδυναμίας να 

επανεξετάζονται τουλάχιστον μία φορά 

κάθε δύο έτη από την αρμόδια ΕΕΑ και οι 

επανεξετάσεις αυτές να δημοσιοποιούνται· 

επισημαίνει ότι σε περιπτώσεις 

σημαντικών νομοθετικών μεταβολών 

στην εν λόγω τρίτη χώρα, ενδέχεται να 
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είναι απαραίτητες επανεξετάσεις σε 

σχέση με τις εκάστοτε περιστάσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  167 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. ζητεί οι αποφάσεις ισοδυναμίας να 

επανεξετάζονται τουλάχιστον μία φορά 

κάθε τρία έτη από την αρμόδια ΕΕΑ και οι 

επανεξετάσεις αυτές να δημοσιοποιούνται· 

16. ζητεί οι αποφάσεις ισοδυναμίας να 

επανεξετάζονται μία φορά κάθε τρία έτη 

από την αρμόδια ΕΕΑ και οι επανεξετάσεις 

αυτές να δημοσιοποιούνται· 

Or. en 

 

Τροπολογία  168 

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

Vandenkendelaere, Fulvio Martusciello, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. ζητεί οι αποφάσεις ισοδυναμίας να 

επανεξετάζονται τουλάχιστον μία φορά 

κάθε τρία έτη από την αρμόδια ΕΕΑ και οι 

επανεξετάσεις αυτές να δημοσιοποιούνται· 

16. ζητεί οι αποφάσεις ισοδυναμίας να 

επανεξετάζονται τουλάχιστον μία φορά 

κάθε τρία έτη, ή σε κάθε περίπτωση 

αλλαγών στο ρυθμιστικό πλαίσιο της 

τρίτης χώρας που θα έθεταν εν αμφιβόλω 

την απόφαση ισοδυναμίας, ζητεί το έργο 

αυτό να επιτελείται από την αρμόδια ΕΕΑ 

και οι επανεξετάσεις αυτές να 

δημοσιοποιούνται· 

Or. en 

 

Τροπολογία  169 
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Burkhard Balz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. ζητεί οι αποφάσεις ισοδυναμίας να 

επανεξετάζονται τουλάχιστον μία φορά 

κάθε τρία έτη από την αρμόδια ΕΕΑ και οι 

επανεξετάσεις αυτές να δημοσιοποιούνται· 

16. ζητεί οι αποφάσεις ισοδυναμίας να 

επανεξετάζονται τουλάχιστον μία φορά 

κάθε τρία έτη ή σε περίπτωση 

σημαντικών αλλαγών στο ρυθμιστικό 

πλαίσιο της τρίτης χώρας που θα έθεταν 

εν αμφιβόλω την απόφαση ισοδυναμίας, 

ζητεί το έργο αυτό να επιτελείται από την 

αρμόδια ΕΕΑ και οι επανεξετάσεις αυτές 

να δημοσιοποιούνται· 

Or. en 

 

Τροπολογία  170 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. ζητεί οι αποφάσεις ισοδυναμίας να 

επανεξετάζονται τουλάχιστον μία φορά 

κάθε τρία έτη από την αρμόδια ΕΕΑ και οι 

επανεξετάσεις αυτές να δημοσιοποιούνται· 

16. ζητεί οι αποφάσεις ισοδυναμίας να 

επανεξετάζονται τουλάχιστον μία φορά 

κάθε τρία έτη από την αρμόδια ΕΕΑ και οι 

επανεξετάσεις αυτές να δημοσιοποιούνται· 

επισημαίνει ότι οι επανεξετάσεις αυτές θα 

πρέπει να βασίζονται, κατ’ ελάχιστον, στη 

σχετική νομοθεσία και στην εφαρμογή 

της, καθώς και στις σχετικές εποπτικές 

πρακτικές στην αντίστοιχη τρίτη χώρα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  171 

Philippe Lamberts 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 16 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. ζητεί οι αποφάσεις ισοδυναμίας να 

επανεξετάζονται τουλάχιστον μία φορά 

κάθε τρία έτη από την αρμόδια ΕΕΑ και οι 

επανεξετάσεις αυτές να δημοσιοποιούνται· 

16. ζητεί οι αποφάσεις ισοδυναμίας να 

επανεξετάζονται τουλάχιστον μία φορά 

κάθε τρία έτη από την αρμόδια ΕΕΑ και οι 

επανεξετάσεις αυτές να δημοσιοποιούνται· 

ζητεί, όπως προτείνεται από την 

Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας 

επανεξέτασης από τις ΕΕΑ, τον 

εξορθολογισμό των συμφωνιών 

συνεργασίας με τις εποπτικές αρχές 

τρίτων χωρών προκειμένου να παρέχεται 

τακτική ενημέρωση για αλλαγές που 

σχετίζονται με το σχετικό νομικό πλαίσιο 

τρίτων χωρών και την εφαρμογή του· 

Or. en 

 

Τροπολογία  172 

Philippe Lamberts 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16α. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του 

διότι η Επιτροπή δεν έχει προτείνει, στο 

πλαίσιο της επανεξέτασης από την ΕΕΑ, 

οποιονδήποτε περαιτέρω μηχανισμό 

ελέγχου διενεργούμενου από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο, και σκοπεύει να τροποποιήσει 

τις νομοθετικές προτάσεις αντίστοιχα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  173 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 16 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16α. καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να 

προβαίνει σε αξιολογήσεις των διατάξεων 

ισοδυναμίας στο εκάστοτε αίτημα, όταν 

της υποβάλλονται αιτιολογημένες 

αιτήσεις από το Κοινοβούλιο, το 

Συμβούλιο, τις ΕΕΑ και, κατά 

περίπτωση, την ΕΚΤ, τις ΕΑΑ και το 

ΕΣΣΚ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  174 

Roberto Gualtieri 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 

ενδεχόμενο καθιέρωσης διαδικασίας 

υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση 

ισοδυναμίας που θα μπορούσε να ανοίξει 

σε τρίτες χώρες σε ημερομηνία που 

ορίζεται σε συγκεκριμένη νομοθετική 

πράξη· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  175 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 

ενδεχόμενο καθιέρωσης διαδικασίας 

υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση 

ισοδυναμίας που θα μπορούσε να ανοίξει 

διαγράφεται 
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σε τρίτες χώρες σε ημερομηνία που 

ορίζεται σε συγκεκριμένη νομοθετική 

πράξη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  176 

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

Martusciello 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 

ενδεχόμενο καθιέρωσης διαδικασίας 

υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση 

ισοδυναμίας που θα μπορούσε να ανοίξει 

σε τρίτες χώρες σε ημερομηνία που 

ορίζεται σε συγκεκριμένη νομοθετική 

πράξη· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  177 

Bernard Monot 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 

ενδεχόμενο καθιέρωσης διαδικασίας 
υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση 

ισοδυναμίας που θα μπορούσε να ανοίξει 

σε τρίτες χώρες σε ημερομηνία που 

ορίζεται σε συγκεκριμένη νομοθετική 

πράξη· 

17. καλεί την Επιτροπή να 

επεξεργαστεί μια διαδικασία υποβολής 

αιτήσεων για τη χορήγηση ισοδυναμίας 

που υποβάλλεται σε τρίτες χώρες προς 

όφελος ευρωπαϊκών παραγόντων· 

Or. fr 

 



 

AM\1152343EL.docx 91/120 PE621.121v01-00 

 EL 

Τροπολογία  178 

Manuel dos Santos 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 

ενδεχόμενο καθιέρωσης διαδικασίας 

υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση 

ισοδυναμίας που θα μπορούσε να ανοίξει 

σε τρίτες χώρες σε ημερομηνία που 

ορίζεται σε συγκεκριμένη νομοθετική 

πράξη· 

17. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, 

όταν θα καθορίζει το πλαίσιο για την 

ισοδυναμία, το ενδεχόμενο καθιέρωσης 

διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τη 

χορήγηση ισοδυναμίας που θα μπορούσε 

να ανοίξει σε τρίτες χώρες σε ημερομηνία 

που ορίζεται σε συγκεκριμένη νομοθετική 

πράξη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  179 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 

ενδελεχή επανεξέταση όλων των 

αποφάσεων ισοδυναμίας που έχουν 

ληφθεί, με σκοπό να προσδιορίσει τις 

επιτυχίες και αποτυχίες του τρέχοντος 

καθεστώτος ισοδυναμίας· 

18. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει, 

κατά τη διαδικασία έγκρισης 

νομοθετικής πράξης για τη θέσπιση 

καθεστώτος ισοδυναμίας, μια 
επανεξέταση των αποφάσεων ισοδυναμίας 

που έχουν ληφθεί, με σκοπό να 

προσδιορίσει την επάρκεια του τρέχοντος 

καθεστώτος ισοδυναμίας, και κατά πόσον 

οι οντότητες τρίτων χωρών που έχουν 

πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ βάσει 

προηγούμενης απόφασης ισοδυναμίας 

γίνονται αντικείμενο πιο ευνοϊκής 

μεταχείρισης απ’ ότι οι επιχειρήσεις της 

ΕΕ· στις περιπτώσεις όπου η νομοθεσία 

της ΕΕ για τον χρηματοπιστωτικό τομέα 

προβλέπει ότι η εποπτεία των οντοτήτων 

τρίτων χωρών που διεξάγουν 

δραστηριότητες στην ΕΕ θα διενεργείται 

βάσει των κανόνων που ισχύουν στις 
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τρίτες χώρες και από τις αρχές των 

χωρών αυτών, καλεί την Επιτροπή να 

αξιολογήσει κατά πόσον μια τέτοια 

πλήρως υποκατάστατη συμμόρφωση 

είναι προς το συμφέρον της ΕΕ, κυρίως 

αναφορικά με την προστασία των 

επενδυτών και των καταναλωτών εντός 

της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  180 

Manuel dos Santos 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 

ενδελεχή επανεξέταση όλων των 

αποφάσεων ισοδυναμίας που έχουν 

ληφθεί, με σκοπό να προσδιορίσει τις 

επιτυχίες και αποτυχίες του τρέχοντος 

καθεστώτος ισοδυναμίας· 

18. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 

μια επανεξέταση όλων των αποφάσεων 

ισοδυναμίας που έχουν ληφθεί, με σκοπό 

να προσδιορίσει την καταλληλότητα του 

τρέχοντος καθεστώτος ισοδυναμίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  181 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Gabriel Mato, Fulvio Martusciello 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 

ενδελεχή επανεξέταση όλων των 

αποφάσεων ισοδυναμίας που έχουν 

ληφθεί, με σκοπό να προσδιορίσει τις 

επιτυχίες και αποτυχίες του τρέχοντος 

καθεστώτος ισοδυναμίας· 

18. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 

ενδελεχή επανεξέταση όλων των 

αποφάσεων ισοδυναμίας που έχουν 

ληφθεί, με σκοπό να προσδιορίσει τις 

επιτυχίες και αποτυχίες του τρέχοντος 

καθεστώτος ισοδυναμίας, καθώς και να 

αξιολογήσει κατά πόσον το πλαίσιο 

ισοδυναμίας που περιλαμβάνεται επί του 
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παρόντος στις νομοθετικές πράξεις της 

ΕΕ μπορεί να οδηγήσει σε ευνοϊκότερη 

μεταχείριση των επιχειρήσεων τρίτων 

χωρών σε σύγκριση με τη μεταχείριση 

των επιχειρήσεων της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  182 

Markus Ferber 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 

ενδελεχή επανεξέταση όλων των 

αποφάσεων ισοδυναμίας που έχουν 

ληφθεί, με σκοπό να προσδιορίσει τις 

επιτυχίες και αποτυχίες του τρέχοντος 

καθεστώτος ισοδυναμίας· 

18. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 

ενδελεχή επανεξέταση όλων των 

αποφάσεων ισοδυναμίας που έχουν 

ληφθεί, με σκοπό να προσδιορίσει τις 

επιτυχίες και αποτυχίες του τρέχοντος 

καθεστώτος ισοδυναμίας, καθώς και τα 

σημεία που επιδέχονται βελτίωση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  183 

Philippe Lamberts 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 

ενδελεχή επανεξέταση όλων των 

αποφάσεων ισοδυναμίας που έχουν 

ληφθεί, με σκοπό να προσδιορίσει τις 

επιτυχίες και αποτυχίες του τρέχοντος 

καθεστώτος ισοδυναμίας· 

18. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 

ενδελεχή επανεξέταση όλων των 

αποφάσεων ισοδυναμίας που έχουν 

ληφθεί, με σκοπό να προσδιορίσει τις 

επιτυχίες και αποτυχίες του τρέχοντος 

καθεστώτος ισοδυναμίας και να 

δημοσιοποιήσει αυτήν την επανεξέταση· 

Or. en 
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Τροπολογία  184 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 18α. εμμένει στην άποψη ότι η 

διαδικασία για τη χορήγηση ισοδυναμίας 

σε τρίτη χώρα στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα 

πρέπει πάντα να εξετάζεται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για λόγους 

μεγαλύτερης διαφάνειας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  185 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 18β. καλεί την Επιτροπή, από τη 

στιγμή έγκρισης της εν λόγω έκθεσης, να 

ενημερώνει εγκαίρως το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο για τις αποφάσεις 

ισοδυναμίας που έχουν χορηγηθεί, 

ανασταλεί ή ανακληθεί· 

Or. en 

 

Τροπολογία  186 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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 18γ. καλεί την Επιτροπή να παρέχει 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, έναν 

κατάλογο των αποφάσεων ισοδυναμίας 

που χορηγήθηκαν, ανεστάλησαν ή 

ανακλήθηκαν, εξηγώντας το σκεπτικό 

αυτών των αποφάσεων· σε περίπτωση 

διαφωνίας με οποιαδήποτε από τις 

ληφθείσες αποφάσεις, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο θα ζητεί από την Επιτροπή 

να επανεξετάσει την εν λόγω απόφαση, 

αναφέροντας τους λόγους του αιτήματός 

του· 

Or. en 

 

Τροπολογία  187 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. τονίζει ότι θα πρέπει να ληφθεί 

δεόντως υπόψη το καθεστώς 

ισοδυναμίας μεταξύ της ΕΕ και των 

τρίτων χωρών υψηλού αντικτύπου 

προκειμένου να αναπτυχθούν σταθερές 

και ανθεκτικές κανονιστικές σχέσεις με 

τις εν λόγω χώρες οι οποίες έχουν στενούς 

οικονομικούς δεσμούς με την Ένωση· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  188 

Roberto Gualtieri 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. τονίζει ότι θα πρέπει να ληφθεί 19. τονίζει ότι μηχανισμοί ισοδυναμίας 
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δεόντως υπόψη το καθεστώς ισοδυναμίας 

μεταξύ της ΕΕ και των τρίτων χωρών 

υψηλού αντικτύπου προκειμένου να 

αναπτυχθούν σταθερές και ανθεκτικές 

κανονιστικές σχέσεις με τις εν λόγω 

χώρες οι οποίες έχουν στενούς 

οικονομικούς δεσμούς με την Ένωση· 

που θα έχουν βελτιωθεί και επανεξεταστεί 

θα συνιστούν κατάλληλα εργαλεία για την 

αντιμετώπιση της κατάστασης μετά την 

αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  189 

Manuel dos Santos 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. τονίζει ότι θα πρέπει να ληφθεί 

δεόντως υπόψη το καθεστώς ισοδυναμίας 

μεταξύ της ΕΕ και των τρίτων χωρών 

υψηλού αντικτύπου προκειμένου να 

αναπτυχθούν σταθερές και ανθεκτικές 

κανονιστικές σχέσεις με τις εν λόγω 

χώρες οι οποίες έχουν στενούς 

οικονομικούς δεσμούς με την Ένωση· 

19. καλεί την Επιτροπή να 

αξιολογήσει αν ένα πιο αναλογικό 
καθεστώς ισοδυναμίας μεταξύ της ΕΕ και 

των τρίτων χωρών υψηλού αντικτύπου 

είναι προς όφελος της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  190 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. τονίζει ότι θα πρέπει να ληφθεί 

δεόντως υπόψη το καθεστώς ισοδυναμίας 

μεταξύ της ΕΕ και των τρίτων χωρών 

υψηλού αντικτύπου προκειμένου να 

αναπτυχθούν σταθερές και ανθεκτικές 

κανονιστικές σχέσεις με τις εν λόγω 

χώρες οι οποίες έχουν στενούς 

19. τονίζει ότι θα πρέπει να ληφθεί 

δεόντως υπόψη το καθεστώς ισοδυναμίας 

που πρόκειται να θεσπιστεί σε σχέση με 

το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit· σε 

περίπτωση που επιβεβαιωθεί η 

μεταβατική περίοδος για την αποχώρηση 

του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, 
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οικονομικούς δεσμούς με την Ένωση· εξασφαλίζεται η συνέχεια των 

νομοθετικών πράξεων και μπορούν να 

ληφθούν ομαλές, έγκαιρες και 

ισορροπημένες αποφάσεις ισοδυναμίας· 

απουσία μιας τέτοιας μεταβατικής 

περιόδου, η Επιτροπή και οι ΕΕΑ πρέπει 

να είναι έτοιμες να εξασφαλίσουν όχι 

μόνο ότι θα είναι δυνατή η κατάλληλη 

πρόσβαση από το Ηνωμένο Βασίλειο στις 

αγορές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 

αλλά και η διαφύλαξη της 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, η 

ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς και η 

αυτονομία της λήψης αποφάσεων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση τη στιγμή κατά την 

οποία το Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνει τρίτη 

χώρα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  191 

Bernard Monot 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. τονίζει ότι θα πρέπει να ληφθεί 

δεόντως υπόψη το καθεστώς ισοδυναμίας 

μεταξύ της ΕΕ και των τρίτων χωρών 

υψηλού αντικτύπου προκειμένου να 

αναπτυχθούν σταθερές και ανθεκτικές 

κανονιστικές σχέσεις με τις εν λόγω χώρες 

οι οποίες έχουν στενούς οικονομικούς 

δεσμούς με την Ένωση· 

19. τονίζει ότι θα πρέπει να ληφθεί 

δεόντως υπόψη το καθεστώς ισοδυναμίας 

μεταξύ της ΕΕ, των ΗΠΑ και της 

Μεγάλης Βρετανίας προκειμένου να 

αναπτυχθούν ανθεκτικές κανονιστικές 

σχέσεις οι οποίες δεν προσανατολίζονται 

προς μία μόνο κατεύθυνση με τις εν λόγω 

χώρες οι οποίες έχουν στενούς 

οικονομικούς δεσμούς με την Ένωση· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  192 

Philippe Lamberts 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. τονίζει ότι θα πρέπει να ληφθεί 

δεόντως υπόψη το καθεστώς ισοδυναμίας 

μεταξύ της ΕΕ και των τρίτων χωρών 

υψηλού αντικτύπου προκειμένου να 

αναπτυχθούν σταθερές και ανθεκτικές 

κανονιστικές σχέσεις με τις εν λόγω χώρες 

οι οποίες έχουν στενούς οικονομικούς 

δεσμούς με την Ένωση· 

19. τονίζει ότι θα πρέπει να ληφθούν 

ιδιαίτερα υπόψη τα καθεστώτα 

ισοδυναμίας μεταξύ της ΕΕ και των τρίτων 

χωρών υψηλού αντικτύπου προκειμένου να 

ενισχυθεί το πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ 

σε αυτές τις σχέσεις και να αναπτυχθούν 

σταθερές και ανθεκτικές κανονιστικές 

σχέσεις με τις εν λόγω χώρες οι οποίες 

έχουν στενούς οικονομικούς δεσμούς με 

την Ένωση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  193 

Markus Ferber 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. τονίζει ότι θα πρέπει να ληφθεί 

δεόντως υπόψη το καθεστώς ισοδυναμίας 

μεταξύ της ΕΕ και των τρίτων χωρών 

υψηλού αντικτύπου προκειμένου να 

αναπτυχθούν σταθερές και ανθεκτικές 

κανονιστικές σχέσεις με τις εν λόγω χώρες 

οι οποίες έχουν στενούς οικονομικούς 

δεσμούς με την Ένωση· 

19. τονίζει ότι θα πρέπει να ληφθεί 

δεόντως υπόψη το καθεστώς ισοδυναμίας 

μεταξύ της ΕΕ και των τρίτων χωρών 

υψηλού αντικτύπου προκειμένου να 

αναπτυχθούν σταθερές και ανθεκτικές 

κανονιστικές σχέσεις με τις εν λόγω χώρες 

οι οποίες έχουν στενούς οικονομικούς 

δεσμούς με την Ένωση· επισημαίνει ότι 

κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε 

καθεστώς ισοδυναμίας δύο ταχυτήτων 

και ότι τα πρότυπα της Ένωσης πρέπει 

να τηρούνται αδιαλείπτως· 

Or. en 

 

Τροπολογία  194 

Manuel dos Santos 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 19α. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 

απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να 

αποχωρήσει από την ΕΕ και να μην 

παραμείνει μέλος του ΕΟΧ έχει τεράστιες 

συνέπειες στη σχέση μεταξύ της ΕΕ και 

του Ηνωμένου Βασιλείου αναφορικά με 

τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  195 

Neena Gill 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 19α. ζητεί τον καθορισμό μιας 

συνεκτικής και διαφανούς σειράς 

κριτηρίων για τρίτες χώρες υψηλού 

αντικτύπου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  196 

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

Vandenkendelaere, Fulvio Martusciello 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. υπενθυμίζει τη σημασία των 

εθνικών αρμόδιων αρχών (ΕΑΑ) στη 

διαδικασία έγκρισης για τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 

επιθυμούν να μεταβιβάσουν μέρος της 

διαχείρισης χαρτοφυλακίου τους ή της 

διαγράφεται 
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διαχείριση κινδύνων σε παρόχους 

υπηρεσιών σε τρίτες χώρες όπου το 

ρυθμιστικό καθεστώς είναι συγκρίσιμο με 

εκείνο της ΕΕ· θεωρεί ότι οι ΕΑΑ 

διαθέτουν επαρκείς τεχνικές γνώσεις και 

εμπειρογνωμοσύνη για να αξιολογούν 

σωστά τις αιτήσεις έγκρισης της 

μεταβίβασης· προτρέπει τις ΕΕΑ να 

αναπτύξουν περαιτέρω τη συνεργασία 

μεταξύ των ΕΑΑ με σκοπό την ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την 

κανονιστική συνεργασία και τις 

δραστηριότητες με τρίτες χώρες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  197 

Pervenche Berès, Roberto Gualtieri 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. υπενθυμίζει τη σημασία των 

εθνικών αρμόδιων αρχών (ΕΑΑ) στη 

διαδικασία έγκρισης για τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 

επιθυμούν να μεταβιβάσουν μέρος της 

διαχείρισης χαρτοφυλακίου τους ή της 

διαχείριση κινδύνων σε παρόχους 

υπηρεσιών σε τρίτες χώρες όπου το 

ρυθμιστικό καθεστώς είναι συγκρίσιμο με 

εκείνο της ΕΕ· θεωρεί ότι οι ΕΑΑ 

διαθέτουν επαρκείς τεχνικές γνώσεις και 

εμπειρογνωμοσύνη για να αξιολογούν 

σωστά τις αιτήσεις έγκρισης της 

μεταβίβασης· προτρέπει τις ΕΕΑ να 

αναπτύξουν περαιτέρω τη συνεργασία 

μεταξύ των ΕΑΑ με σκοπό την ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την 

κανονιστική συνεργασία και τις 

δραστηριότητες με τρίτες χώρες· 

20. επικροτεί την τρέχουσα 

επανεξέταση από τις ΕΕΑ για να 

βελτιωθεί η εποπτεία των ρυθμίσεων 

μεταβίβασης, εξωτερικής ανάθεσης ή 

μεταφοράς κινδύνου από 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα· 

Or. en 
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Τροπολογία  198 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. υπενθυμίζει τη σημασία των 

εθνικών αρμόδιων αρχών (ΕΑΑ) στη 

διαδικασία έγκρισης για τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 

επιθυμούν να μεταβιβάσουν μέρος της 

διαχείρισης χαρτοφυλακίου τους ή της 

διαχείριση κινδύνων σε παρόχους 

υπηρεσιών σε τρίτες χώρες όπου το 

ρυθμιστικό καθεστώς είναι συγκρίσιμο με 

εκείνο της ΕΕ· θεωρεί ότι οι ΕΑΑ 

διαθέτουν επαρκείς τεχνικές γνώσεις και 

εμπειρογνωμοσύνη για να αξιολογούν 

σωστά τις αιτήσεις έγκρισης της 

μεταβίβασης· προτρέπει τις ΕΕΑ να 

αναπτύξουν περαιτέρω τη συνεργασία 

μεταξύ των ΕΑΑ με σκοπό την ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την 

κανονιστική συνεργασία και τις 

δραστηριότητες με τρίτες χώρες· 

20. υπενθυμίζει ότι οι ΕΕΑ πρέπει να 

αναλάβουν ακόμη πιο σημαντικό ρόλο 

στην ανάλυση των εποπτικών πλαισίων 

τρίτων χωρών καθώς η ΕΕ συνεχίζει τις 

προσπάθειες προς την κατεύθυνση της 

ολοκλήρωσης της Ένωσης 

Κεφαλαιαγορών· ζητεί, εν προκειμένω, οι 

σχετικές ΕΕΑ να έχουν τη δυνατότητα 

και τις εξουσίες να συγκεντρώνουν, να 

συγκρίνουν και να αναλύουν δεδομένα· 
υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η στενή 

συνεργασία μεταξύ των ΕΕΑ και των 

εθνικών αρμόδιων αρχών (ΕΑΑ) με σκοπό 

την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 

σχετικά με την κανονιστική συνεργασία 

και τις δραστηριότητες με τρίτες χώρες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  199 

Jonás Fernández 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. υπενθυμίζει τη σημασία των 

εθνικών αρμόδιων αρχών (ΕΑΑ) στη 

διαδικασία έγκρισης για τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 

επιθυμούν να μεταβιβάσουν μέρος της 

διαχείρισης χαρτοφυλακίου τους ή της 

20. υπενθυμίζει τον ρόλο των εθνικών 

αρμόδιων αρχών (ΕΑΑ) στη διαδικασία 

έγκρισης για τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα που επιθυμούν να μεταβιβάσουν 

μέρος της διαχείρισης χαρτοφυλακίου τους 

ή της διαχείριση κινδύνων σε παρόχους 
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διαχείριση κινδύνων σε παρόχους 

υπηρεσιών σε τρίτες χώρες όπου το 

ρυθμιστικό καθεστώς είναι συγκρίσιμο με 

εκείνο της ΕΕ· θεωρεί ότι οι ΕΑΑ 

διαθέτουν επαρκείς τεχνικές γνώσεις και 

εμπειρογνωμοσύνη για να αξιολογούν 

σωστά τις αιτήσεις έγκρισης της 

μεταβίβασης· προτρέπει τις ΕΕΑ να 

αναπτύξουν περαιτέρω τη συνεργασία 

μεταξύ των ΕΑΑ με σκοπό την ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την 

κανονιστική συνεργασία και τις 

δραστηριότητες με τρίτες χώρες· 

υπηρεσιών σε τρίτες χώρες· επικροτεί την 

τρέχουσα επανεξέταση του ρόλου των 

ΕΕΑ και των ΕΑΑ, με στόχο τη βελτίωση 

της επίβλεψης του υφιστάμενου 

καθεστώτος και την ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών σχετικά με την κανονιστική 

συνεργασία και τις δραστηριότητες με 

τρίτες χώρες που σχετίζονται με το 

χρηματοπιστωτικό προϊόν, όπου δεν 

υφίσταται καθεστώς ισοδυναμίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  200 

Philippe Lamberts 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. υπενθυμίζει τη σημασία των 

εθνικών αρμόδιων αρχών (ΕΑΑ) στη 

διαδικασία έγκρισης για τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 

επιθυμούν να μεταβιβάσουν μέρος της 

διαχείρισης χαρτοφυλακίου τους ή της 

διαχείριση κινδύνων σε παρόχους 

υπηρεσιών σε τρίτες χώρες όπου το 

ρυθμιστικό καθεστώς είναι συγκρίσιμο με 

εκείνο της ΕΕ· θεωρεί ότι οι ΕΑΑ 

διαθέτουν επαρκείς τεχνικές γνώσεις και 

εμπειρογνωμοσύνη για να αξιολογούν 

σωστά τις αιτήσεις έγκρισης της 

μεταβίβασης· προτρέπει τις ΕΕΑ να 

αναπτύξουν περαιτέρω τη συνεργασία 

μεταξύ των ΕΑΑ με σκοπό την ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την 

κανονιστική συνεργασία και τις 

δραστηριότητες με τρίτες χώρες· 

20. υπενθυμίζει τον ρόλο των εθνικών 

αρμόδιων αρχών (ΕΑΑ) στη διαδικασία 

έγκρισης για τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα που επιθυμούν να μεταβιβάσουν 

μέρος της διαχείρισης χαρτοφυλακίου τους 

ή της διαχείριση κινδύνων σε παρόχους 

υπηρεσιών σε τρίτες χώρες όπου το 

ρυθμιστικό καθεστώς θεωρείται 

ισοδύναμο με εκείνο της ΕΕ· εκφράζει την 

άποψη ότι η εν λόγω διαδικασία θα 

πρέπει να στηρίζεται στην πραγματική 

ικανότητα της αρμόδιας αρχής που 

χορηγεί την έγκριση να εποπτεύει τις 

υπηρεσίες οι οποίες έχουν ανατεθεί 

εξωτερικά, προκειμένου να αποφευχθούν 

ο ηθικός κίνδυνος και οι συγκρούσεις 

συμφερόντων· θεωρεί ότι, πριν από την 

έγκριση μιας τέτοιας διαδικασίας, η 

ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να επαληθεύσει ότι οι 

ΕΑΑ διαθέτουν επαρκείς τεχνικές γνώσεις 

και εμπειρογνωμοσύνη για να αξιολογούν 

σωστά τις αιτήσεις έγκρισης της 
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μεταβίβασης· ζητεί να υπάρχει θετική 

γνωμοδότηση της ΕΑΚΑΑ για μια τέτοια 

έγκριση, προκειμένου να ενισχυθούν η 

σύγκλιση και η ομοιόμορφη εφαρμογή 

στο νομικό πλαίσιο της ενιαίας αγοράς· 
προτρέπει τις ΕΕΑ να αναπτύξουν 

περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ των ΕΑΑ 

με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών σχετικά με την κανονιστική 

συνεργασία και τις δραστηριότητες με 

τρίτες χώρες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  201 

Manuel dos Santos 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. υπενθυμίζει τη σημασία των 

εθνικών αρμόδιων αρχών (ΕΑΑ) στη 

διαδικασία έγκρισης για τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 

επιθυμούν να μεταβιβάσουν μέρος της 

διαχείρισης χαρτοφυλακίου τους ή της 

διαχείριση κινδύνων σε παρόχους 

υπηρεσιών σε τρίτες χώρες όπου το 

ρυθμιστικό καθεστώς είναι συγκρίσιμο με 

εκείνο της ΕΕ· θεωρεί ότι οι ΕΑΑ 

διαθέτουν επαρκείς τεχνικές γνώσεις και 

εμπειρογνωμοσύνη για να αξιολογούν 

σωστά τις αιτήσεις έγκρισης της 

μεταβίβασης· προτρέπει τις ΕΕΑ να 

αναπτύξουν περαιτέρω τη συνεργασία 

μεταξύ των ΕΑΑ με σκοπό την ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την 

κανονιστική συνεργασία και τις 

δραστηριότητες με τρίτες χώρες· 

20. υπενθυμίζει τη σημασία των 

εθνικών αρμόδιων αρχών (ΕΑΑ) στη 

διαδικασία έγκρισης για τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 

επιθυμούν να μεταβιβάσουν μέρος της 

διαχείρισης χαρτοφυλακίου τους ή της 

διαχείριση κινδύνων σε παρόχους 

υπηρεσιών σε τρίτες χώρες όπου το 

ρυθμιστικό καθεστώς είναι συγκρίσιμο με 

εκείνο της ΕΕ· θεωρεί ότι οι ΕΑΑ και οι 

ΕΕΑ θα πρέπει να συνεργάζονται πλήρως 

με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών σχετικά με την κανονιστική 

συνεργασία και τις δραστηριότητες με 

τρίτες χώρες· 

Or. en 
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Τροπολογία  202 

Barbara Kappel 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. υπενθυμίζει τη σημασία των 

εθνικών αρμόδιων αρχών (ΕΑΑ) στη 

διαδικασία έγκρισης για τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 

επιθυμούν να μεταβιβάσουν μέρος της 

διαχείρισης χαρτοφυλακίου τους ή της 

διαχείριση κινδύνων σε παρόχους 

υπηρεσιών σε τρίτες χώρες όπου το 

ρυθμιστικό καθεστώς είναι συγκρίσιμο με 

εκείνο της ΕΕ· θεωρεί ότι οι ΕΑΑ 

διαθέτουν επαρκείς τεχνικές γνώσεις και 

εμπειρογνωμοσύνη για να αξιολογούν 

σωστά τις αιτήσεις έγκρισης της 

μεταβίβασης· προτρέπει τις ΕΕΑ να 

αναπτύξουν περαιτέρω τη συνεργασία 

μεταξύ των ΕΑΑ με σκοπό την ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την 

κανονιστική συνεργασία και τις 

δραστηριότητες με τρίτες χώρες· 

20. υπενθυμίζει τη σημασία των 

εθνικών αρμόδιων αρχών (ΕΑΑ) στη 

διαδικασία έγκρισης για τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 

επιθυμούν να μεταβιβάσουν μέρος της 

διαχείρισης χαρτοφυλακίου τους ή της 

διαχείριση κινδύνων σε παρόχους 

υπηρεσιών σε τρίτες χώρες όπου το 

ρυθμιστικό καθεστώς είναι συγκρίσιμο με 

εκείνο της ΕΕ· θεωρεί ότι οι ΕΑΑ 

διαθέτουν επαρκείς τεχνικές γνώσεις και 

εμπειρογνωμοσύνη για να αξιολογούν 

σωστά τις αιτήσεις έγκρισης της 

μεταβίβασης· προτρέπει τις ΕΕΑ να 

αναπτύξουν περαιτέρω τη συνεργασία 

μεταξύ των ΕΑΑ με σκοπό την ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την 

κανονιστική συνεργασία και τις 

δραστηριότητες με τρίτες χώρες, καθώς 

και την κοινοποίηση προκλήσεων και 

προβλημάτων που έχουν αντιμετωπίσει· 

Or. en 

 

Τροπολογία  203 

Bernard Monot 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. υπενθυμίζει τη σημασία των 

εθνικών αρμόδιων αρχών (ΕΑΑ) στη 

διαδικασία έγκρισης για τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 

επιθυμούν να μεταβιβάσουν μέρος της 

διαχείρισης χαρτοφυλακίου τους ή της 

20. υπενθυμίζει τη σημασία των 

εθνικών αρμόδιων αρχών (ΕΑΑ) στη 

διαδικασία έγκρισης για τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 

επιθυμούν να μεταβιβάσουν μέρος της 

διαχείρισης χαρτοφυλακίου τους ή της 
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διαχείριση κινδύνων σε παρόχους 

υπηρεσιών σε τρίτες χώρες όπου το 

ρυθμιστικό καθεστώς είναι συγκρίσιμο με 

εκείνο της ΕΕ· θεωρεί ότι οι ΕΑΑ 

διαθέτουν επαρκείς τεχνικές γνώσεις και 

εμπειρογνωμοσύνη για να αξιολογούν 

σωστά τις αιτήσεις έγκρισης της 

μεταβίβασης· προτρέπει τις ΕΕΑ να 

αναπτύξουν περαιτέρω τη συνεργασία 

μεταξύ των ΕΑΑ με σκοπό την ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την 

κανονιστική συνεργασία και τις 

δραστηριότητες με τρίτες χώρες· 

διαχείριση κινδύνων σε παρόχους 

υπηρεσιών σε τρίτες χώρες όπου το 

ρυθμιστικό καθεστώς είναι συγκρίσιμο με 

εκείνο της ΕΕ· θεωρεί ότι οι ΕΑΑ 

διαθέτουν επαρκείς τεχνικές γνώσεις και 

εμπειρογνωμοσύνη για να αξιολογούν 

σωστά τις αιτήσεις έγκρισης της 

μεταβίβασης· προτρέπει τις ΕΕΑ να 

αναπτύξουν περαιτέρω τη συνεργασία 

μεταξύ των ΕΑΑ με σκοπό την ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την 

κανονιστική συνεργασία και τις 

δραστηριότητες με τρίτες χώρες· θεωρεί 

ότι οι ΕΑΑ πρέπει να μπορούν να 

αμφισβητούν και να παρεμποδίζουν 

χορηγήσεις ισοδυναμίας αν θίγονται τα 

συμφέροντα των εθνικών παραγόντων 

τους, η χρηματοπιστωτική τους 

σταθερότητα και η οικονομική τους 

ανάπτυξη· σημειώνει ότι τα κράτη μέλη 

δεν κάνουν κάτι άλλο και ότι το 

αμερικανικό κογκρέσο, καθώς και οι 

ομοσπονδιακές υπηρεσίες δεν διστάζουν 

να αμφισβητήσουν την εφαρμοσιμότητα 

των διεθνών συμφωνιών που έχουν 

υπογραφεί από τα κράτη μέλη· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  204 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. υπενθυμίζει τη σημασία των 

εθνικών αρμόδιων αρχών (ΕΑΑ) στη 

διαδικασία έγκρισης για τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 

επιθυμούν να μεταβιβάσουν μέρος της 

διαχείρισης χαρτοφυλακίου τους ή της 

διαχείριση κινδύνων σε παρόχους 

υπηρεσιών σε τρίτες χώρες όπου το 

ρυθμιστικό καθεστώς είναι συγκρίσιμο με 

20. υπενθυμίζει τη σημασία των 

εθνικών αρμόδιων αρχών (ΕΑΑ) στη 

διαδικασία έγκρισης για τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 

επιθυμούν να μεταβιβάσουν μέρος της 

διαχείρισης χαρτοφυλακίου τους ή της 

διαχείριση κινδύνων σε παρόχους 

υπηρεσιών σε τρίτες χώρες όπου το 

ρυθμιστικό καθεστώς είναι συγκρίσιμο με 
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εκείνο της ΕΕ· θεωρεί ότι οι ΕΑΑ 

διαθέτουν επαρκείς τεχνικές γνώσεις και 

εμπειρογνωμοσύνη για να αξιολογούν 

σωστά τις αιτήσεις έγκρισης της 

μεταβίβασης· προτρέπει τις ΕΕΑ να 

αναπτύξουν περαιτέρω τη συνεργασία 

μεταξύ των ΕΑΑ με σκοπό την ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την 

κανονιστική συνεργασία και τις 

δραστηριότητες με τρίτες χώρες· 

εκείνο της ΕΕ· θεωρεί ότι οι ΕΑΑ 

διαθέτουν επαρκείς τεχνικές γνώσεις και 

εμπειρογνωμοσύνη για να αξιολογούν 

σωστά τις αιτήσεις έγκρισης της 

μεταβίβασης· προτρέπει τις ΕΕΑ να 

αναπτύξουν περαιτέρω τη συνεργασία 

μεταξύ των ΕΑΑ με σκοπό την ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την 

κανονιστική συνεργασία και τις 

δραστηριότητες με τρίτες χώρες· θεωρεί 

ότι θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη 

μέλη να λαμβάνουν τις αποφάσεις 

ισοδυναμίας στις δικές τους χώρες, 

προκειμένου να εξασφαλίζεται η 

σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών 

συστημάτων τους και των οικονομιών 

τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  205 

Markus Ferber 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. υπενθυμίζει τη σημασία των 

εθνικών αρμόδιων αρχών (ΕΑΑ) στη 

διαδικασία έγκρισης για τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 

επιθυμούν να μεταβιβάσουν μέρος της 

διαχείρισης χαρτοφυλακίου τους ή της 

διαχείριση κινδύνων σε παρόχους 

υπηρεσιών σε τρίτες χώρες όπου το 

ρυθμιστικό καθεστώς είναι συγκρίσιμο με 

εκείνο της ΕΕ· θεωρεί ότι οι ΕΑΑ 

διαθέτουν επαρκείς τεχνικές γνώσεις και 

εμπειρογνωμοσύνη για να αξιολογούν 

σωστά τις αιτήσεις έγκρισης της 

μεταβίβασης· προτρέπει τις ΕΕΑ να 

αναπτύξουν περαιτέρω τη συνεργασία 

μεταξύ των ΕΑΑ με σκοπό την ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την 

κανονιστική συνεργασία και τις 

20. υπενθυμίζει τη σημασία των 

εθνικών αρμόδιων αρχών (ΕΑΑ) στη 

διαδικασία έγκρισης για τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 

επιθυμούν να μεταβιβάσουν μέρος της 

διαχείρισης χαρτοφυλακίου τους ή της 

διαχείριση κινδύνων σε παρόχους 

υπηρεσιών σε τρίτες χώρες όπου το 

ρυθμιστικό καθεστώς είναι συγκρίσιμο με 

εκείνο της ΕΕ· θεωρεί ότι οι ΕΑΑ 

διαθέτουν επαρκείς τεχνικές γνώσεις και 

εμπειρογνωμοσύνη για να αξιολογούν 

σωστά τις αιτήσεις έγκρισης της 

μεταβίβασης· προτρέπει τις ΕΕΑ να 

αναπτύξουν περαιτέρω τη συνεργασία 

μεταξύ των ΕΑΑ με σκοπό την ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την 

κανονιστική συνεργασία και τις 
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δραστηριότητες με τρίτες χώρες· δραστηριότητες με τρίτες χώρες· τονίζει 

ότι είναι ανάγκη οι ΕΕΑ να εξασφαλίσουν 

συνεκτική εφαρμογή αυτών των 

πρακτικών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  206 

Philippe Lamberts 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20α. συμφωνεί με την ΕΚΤ και την 

ΕΑΚΑΑ ότι σκοπός των 

υποκαταστημάτων σε τρίτες χώρες είναι 

η κάλυψη των τοπικών αναγκών και ότι η 

χρήση υποκαταστημάτων εκτός ΕΕ 

πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικούς 

λόγους που συνδέονται με τις υπηρεσίες 

που παρέχονται στη δικαιοδοσία εκτός 

ΕΕ και δεν θα πρέπει να οδηγεί σε μια 

κατάσταση όπου τα εν λόγω 

υποκαταστήματα εκτός ΕΕ εκτελούν 

σημαντικές εργασίες ή παρέχουν 

υπηρεσίες στην ΕΕ·  

Or. en 

 

Τροπολογία  207 

Philippe Lamberts 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20β. επισημαίνει ότι λόγω της 

απουσίας εφαρμοστέων αποφάσεων 

ισοδυναμίας ή εναλλακτικών διεθνών 
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συμφωνιών που διέπουν την παροχή 

υπηρεσιών σύμφωνα με τον κανονισμό 

EMIR 2.2, οι πάροχοι υπηρεσιών που 

εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο θα 

πρέπει να μετεγκατασταθούν στην ΕΕ 

προκειμένου να παρέχουν 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε 

ολόκληρη την εσωτερική αγορά· 

υπογραμμίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη 

στενής παρακολούθησης των ρυθμίσεων 

εξωτερικής ανάθεσης για την αποτροπή 

της δημιουργίας «άδειων κελυφών» στην 

Ένωση που θα αποσκοπούν στην 

παράκαμψη του ρυθμιστικού πλαισίου 

της ΕΕ·  

Or. en 

 

Τροπολογία  208 

Roberto Gualtieri 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Υπότιτλος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ο ρόλος της ΕΕ στον καθορισμό προτύπων 

σε παγκόσμια κλίμακα για το ρυθμιστικό 

πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού τομέα 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 

Or. en 

 

Τροπολογία  209 

Marisa Matias, Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. υπογραμμίζει τη σημασία του 

ρόλου της ΕΕ στον καθορισμό προτύπων 

σε παγκόσμια κλίμακα ως μέσου για την 

προαγωγή, σε διεθνές επίπεδο, της 

21. υπογραμμίζει τη σημασία του 

ρόλου της ΕΕ στον καθορισμό προτύπων 

σε παγκόσμια κλίμακα ως μέσου για την 

προαγωγή ενός αυστηρότερου 



 

AM\1152343EL.docx 109/120 PE621.121v01-00 

 EL 

συνεκτικότητας του ρυθμιστικού πλαισίου 

του χρηματοπιστωτικού τομέα, για την 

μεγιστοποίηση της χρηματοπιστωτικής 

σταθερότητας, την πρόληψη των 

κανονιστικών κενών μεταξύ δικαιοδοσιών 

και την ανάπτυξη αποτελεσματικού 

διεθνούς χρηματοπιστωτικού 

συστήματος· 

ρυθμιστικού πλαισίου του 

χρηματοπιστωτικού τομέα στο παγκόσμιο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα, για την 

μεγιστοποίηση της χρηματοπιστωτικής 

σταθερότητας, την πρόληψη των 

κανονιστικών κενών μεταξύ δικαιοδοσιών 

τα οποία περιορίζουν σοβαρά τη 

διασυνδεσιμότητα του συστήματος και τη 

διεθνή διάσταση των διεθνών 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  210 

Bernard Monot 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. υπογραμμίζει τη σημασία του 

ρόλου της ΕΕ στον καθορισμό προτύπων 

σε παγκόσμια κλίμακα ως μέσου για την 

προαγωγή, σε διεθνές επίπεδο, της 

συνεκτικότητας του ρυθμιστικού πλαισίου 

του χρηματοπιστωτικού τομέα, για την 

μεγιστοποίηση της χρηματοπιστωτικής 

σταθερότητας, την πρόληψη των 

κανονιστικών κενών μεταξύ δικαιοδοσιών 

και την ανάπτυξη αποτελεσματικού 

διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος· 

21. υπογραμμίζει τον ενεργό ρόλο της 

ΕΕ στον καθορισμό προτύπων σε 

παγκόσμια κλίμακα ως μέσου για την 

προαγωγή, σε διεθνές επίπεδο, της 

συνεκτικότητας του ρυθμιστικού πλαισίου 

του χρηματοπιστωτικού τομέα, για την 

επιδίωξη μεγιστοποίησης της 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, την 

πρόληψη των κανονιστικών κενών μεταξύ 

δικαιοδοσιών και την ανάπτυξη ενός όσο 

το δυνατόν πιο αποτελεσματικού διεθνούς 

χρηματοπιστωτικού συστήματος· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  211 

Philippe Lamberts 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 



 

PE621.121v01-00 110/120 AM\1152343EL.docx 

EL 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. υπογραμμίζει τη σημασία του 

ρόλου της ΕΕ στον καθορισμό προτύπων 

σε παγκόσμια κλίμακα ως μέσου για την 

προαγωγή, σε διεθνές επίπεδο, της 

συνεκτικότητας του ρυθμιστικού πλαισίου 

του χρηματοπιστωτικού τομέα, για την 

μεγιστοποίηση της χρηματοπιστωτικής 

σταθερότητας, την πρόληψη των 

κανονιστικών κενών μεταξύ δικαιοδοσιών 

και την ανάπτυξη αποτελεσματικού 

διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος· 

21. υπογραμμίζει τη σημασία του 

ρόλου της ΕΕ στον καθορισμό προτύπων 

σε παγκόσμια κλίμακα ως μέσου για την 

προαγωγή, σε διεθνές επίπεδο, της 

συνεκτικότητας του ρυθμιστικού πλαισίου 

του χρηματοπιστωτικού τομέα, για την 

μεγιστοποίηση της χρηματοπιστωτικής 

σταθερότητας, τη μείωση των 

συστηματικών κινδύνων, την προστασία 

των καταναλωτών και των επενδυτών, 
την πρόληψη των κανονιστικών κενών 

μεταξύ δικαιοδοσιών και την ανάπτυξη 

αποτελεσματικού διεθνούς 

χρηματοπιστωτικού συστήματος· 

Or. en 

 

Τροπολογία  212 

Ashley Fox 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 21α. επικροτεί τις παρατηρήσεις του 

Aντιπροέδρου Dombrovski σχετικά με τη 

διεθνή φύση του χρηματοπιστωτικού μας 

συστήματος και τη σημασία της 

παγκόσμιας συνεργασίας στην ομιλία του 

στο Eurofi στις 14 Σεπτεμβρίου 2017· 

Or. en 

 

Τροπολογία  213 

Manuel dos Santos 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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22. ζητεί την ενεργό συμμετοχή της 

Επιτροπής, των κρατών μελών και των 

ΕΕΑ στους παγκόσμιους οργανισμούς 

καθορισμού προτύπων στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· τονίζει 

ότι τα διεθνή πρότυπα πρέπει να 

εφαρμόζονται με συνέπεια προκειμένου 

να επιτυγχάνεται καλύτερη ρυθμιστική 

συνεργασία με άλλες δικαιοδοσίες και να 

βελτιωθεί η παγκόσμια 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα· 

22. ζητεί την ενεργό συμμετοχή της 

Επιτροπής, των κρατών μελών και των 

ΕΕΑ στους παγκόσμιους οργανισμούς 

καθορισμού προτύπων στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  214 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. ζητεί την ενεργό συμμετοχή της 

Επιτροπής, των κρατών μελών και των 

ΕΕΑ στους παγκόσμιους οργανισμούς 

καθορισμού προτύπων στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· τονίζει ότι 

τα διεθνή πρότυπα πρέπει να 

εφαρμόζονται με συνέπεια προκειμένου 

να επιτυγχάνεται καλύτερη ρυθμιστική 

συνεργασία με άλλες δικαιοδοσίες και να 

βελτιωθεί η παγκόσμια χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα· 

22. ζητεί την ενεργό συμμετοχή της 

Επιτροπής, των κρατών μελών και των 

ΕΕΑ στους παγκόσμιους οργανισμούς 

καθορισμού προτύπων στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 

προκειμένου να επιτυγχάνεται καλύτερη 

ρυθμιστική συνεργασία με άλλες 

δικαιοδοσίες και να βελτιωθεί η παγκόσμια 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα, 

λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 

συμφέρον και τις ιδιαιτερότητες της 

χρηματοπιστωτικής αγοράς της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  215 

Bernard Monot 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. ζητεί την ενεργό συμμετοχή της 

Επιτροπής, των κρατών μελών και των 

ΕΕΑ στους παγκόσμιους οργανισμούς 

καθορισμού προτύπων στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· τονίζει ότι 

τα διεθνή πρότυπα πρέπει να 

εφαρμόζονται με συνέπεια προκειμένου να 

επιτυγχάνεται καλύτερη ρυθμιστική 

συνεργασία με άλλες δικαιοδοσίες και να 

βελτιωθεί η παγκόσμια χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα· 

22. ζητεί την ενεργό συμμετοχή των 

κρατών μελών που είναι επίσης μέλη του 

G20 στους παγκόσμιους οργανισμούς 

συντονισμού στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· τονίζει το 

θεωρητικό συμφέρον που έχει η 

εφαρμογή των διεθνών προτύπων με 

συνέπεια προκειμένου να επιτυγχάνεται 

καλύτερη ρυθμιστική συνεργασία με άλλες 

δικαιοδοσίες και να βελτιωθεί η παγκόσμια 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα· 

αποδοκιμάζει, αντίθετα, τη μονομέρεια 

και την άνιση μεταφορά στο εθνικό 

δίκαιο προτύπων που προέρχονται από 

τον παγκόσμιο συντονισμό και τα οποία, 

εκ των πραγμάτων, πάντα διευκολύνουν 

την εισχώρηση μη ευρωπαϊκών 

παραγόντων στις οικονομίες των κρατών 

μελών· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  216 

Barbara Kappel 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. ζητεί την ενεργό συμμετοχή της 

Επιτροπής, των κρατών μελών και των 

ΕΕΑ στους παγκόσμιους οργανισμούς 

καθορισμού προτύπων στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· τονίζει ότι 

τα διεθνή πρότυπα πρέπει να εφαρμόζονται 

με συνέπεια προκειμένου να επιτυγχάνεται 

καλύτερη ρυθμιστική συνεργασία με άλλες 

δικαιοδοσίες και να βελτιωθεί η παγκόσμια 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα· 

22. ζητεί εποικοδομητική προσέγγιση 

εκ μέρους της Επιτροπής, των κρατών 

μελών και των ΕΕΑ στους παγκόσμιους 

οργανισμούς καθορισμού προτύπων στον 

τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· 

τονίζει ότι τα διεθνή πρότυπα πρέπει να 

εφαρμόζονται με συνέπεια προκειμένου να 

επιτυγχάνεται καλύτερη ρυθμιστική 

συνεργασία με άλλες δικαιοδοσίες και να 

βελτιωθεί η παγκόσμια χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα· 

Or. en 
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Τροπολογία  217 

Marisa Matias, Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. ζητεί την ενεργό συμμετοχή της 

Επιτροπής, των κρατών μελών και των 

ΕΕΑ στους παγκόσμιους οργανισμούς 

καθορισμού προτύπων στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· τονίζει ότι 

τα διεθνή πρότυπα πρέπει να 

εφαρμόζονται με συνέπεια προκειμένου 

να επιτυγχάνεται καλύτερη ρυθμιστική 

συνεργασία με άλλες δικαιοδοσίες και να 

βελτιωθεί η παγκόσμια χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα· 

22. ζητεί την ενεργό συμμετοχή της 

Επιτροπής, των κρατών μελών και των 

ΕΕΑ στους παγκόσμιους οργανισμούς 

καθορισμού προτύπων στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· τονίζει ότι 

τα διεθνή πρότυπα πρέπει να βελτιώνονται 

προκειμένου να επιτυγχάνεται καλύτερη 

ρυθμιστική συνεργασία με άλλες 

δικαιοδοσίες και να βελτιωθεί η παγκόσμια 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  218 

Philippe Lamberts 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. ζητεί την ενεργό συμμετοχή της 

Επιτροπής, των κρατών μελών και των 

ΕΕΑ στους παγκόσμιους οργανισμούς 

καθορισμού προτύπων στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· τονίζει ότι 

τα διεθνή πρότυπα πρέπει να εφαρμόζονται 

με συνέπεια προκειμένου να επιτυγχάνεται 

καλύτερη ρυθμιστική συνεργασία με άλλες 

δικαιοδοσίες και να βελτιωθεί η παγκόσμια 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα· 

22. ζητεί την ενεργό συμμετοχή της 

Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, των κρατών μελών και των 

ΕΕΑ στους παγκόσμιους οργανισμούς 

καθορισμού προτύπων στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· τονίζει ότι 

τα διεθνή πρότυπα πρέπει να εφαρμόζονται 

με συνέπεια προκειμένου να επιτυγχάνεται 

καλύτερη ρυθμιστική συνεργασία με άλλες 

δικαιοδοσίες και να βελτιωθεί η παγκόσμια 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα· 

υπενθυμίζει τα αιτήματα που υπέβαλε η 

Επιτροπή στην έκθεσή της σχετικά με 



 

PE621.121v01-00 114/120 AM\1152343EL.docx 

EL 

τον ρόλο της ΕΕ στο πλαίσιο των διεθνών 

οικονομικών, νομισματικών και 

ρυθμιστικών οργανισμών και οργάνων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  219 

Markus Ferber 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. ζητεί την ενεργό συμμετοχή της 

Επιτροπής, των κρατών μελών και των 

ΕΕΑ στους παγκόσμιους οργανισμούς 

καθορισμού προτύπων στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· τονίζει ότι 

τα διεθνή πρότυπα πρέπει να εφαρμόζονται 

με συνέπεια προκειμένου να επιτυγχάνεται 

καλύτερη ρυθμιστική συνεργασία με άλλες 

δικαιοδοσίες και να βελτιωθεί η παγκόσμια 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα· 

22. ζητεί την ενεργό συμμετοχή της 

Επιτροπής, των κρατών μελών και των 

ΕΕΑ στους παγκόσμιους οργανισμούς 

καθορισμού προτύπων στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· τονίζει 

ότι είναι ανάγκη όλοι οι συμμετέχοντες 

στην ΕΕ να συντονίσουν αποτελεσματικά 

τις θέσεις τους προκειμένου να επιτευχθεί 

το βέλτιστο αποτέλεσμα· τονίζει ότι τα 

διεθνή πρότυπα πρέπει να εφαρμόζονται με 

συνέπεια προκειμένου να επιτυγχάνεται 

καλύτερη ρυθμιστική συνεργασία με άλλες 

δικαιοδοσίες και να βελτιωθεί η παγκόσμια 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  220 

Jakob von Weizsäcker 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 22α. καλεί την Επιτροπή να 

αξιολογήσει εγκαίρως τον αντίκτυπο των 

νέων τεχνολογιών στις 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και να 

προτείνει κοινές ευρωπαϊκές ρυθμιστικές 
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και εποπτικές στρατηγικές, κατά 

περίπτωση· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον 

καθορισμό διεθνών προτύπων για τις νέες 

τεχνολογίες προκειμένου να ανοίξει ο 

δρόμος για αυτήν την καινοτομία, να 

εξασφαλιστεί η προστασία των 

καταναλωτών και να διασφαλιστεί η 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  221 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. ζητεί για τον σκοπό αυτό, πέραν 

των ανωτέρω, να αναβαθμιστεί ο διάλογο 

προς ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών 

αγορών ΕΕ-ΗΠΑ ώστε να περιλαμβάνει 

πιο τακτικές συνεδριάσεις· τονίζει ότι η 

ΕΕ θα πρέπει να επιμείνει να 

περιλαμβάνεται κεφάλαιο για τις 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε κάθε 

πιθανή μελλοντική εμπορική συμφωνία 

ΕΕ-ΗΠΑ· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  222 

Manuel dos Santos 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. ζητεί για τον σκοπό αυτό, πέραν 

των ανωτέρω, να αναβαθμιστεί ο διάλογο 

προς ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών 

διαγράφεται 
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αγορών ΕΕ-ΗΠΑ ώστε να περιλαμβάνει 

πιο τακτικές συνεδριάσεις· τονίζει ότι η 

ΕΕ θα πρέπει να επιμείνει να 

περιλαμβάνεται κεφάλαιο για τις 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε κάθε 

πιθανή μελλοντική εμπορική συμφωνία 

ΕΕ-ΗΠΑ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  223 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Fulvio Martusciello 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. ζητεί για τον σκοπό αυτό, πέραν 

των ανωτέρω, να αναβαθμιστεί ο διάλογο 

προς ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών 

αγορών ΕΕ-ΗΠΑ ώστε να περιλαμβάνει 

πιο τακτικές συνεδριάσεις· τονίζει ότι η 

ΕΕ θα πρέπει να επιμείνει να 

περιλαμβάνεται κεφάλαιο για τις 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε κάθε 

πιθανή μελλοντική εμπορική συμφωνία 

ΕΕ-ΗΠΑ· 

23. ζητεί για τον σκοπό αυτό, πέραν 

των ανωτέρω, να αναβαθμιστεί το Κοινό 

Χρηματοπιστωτικό Ρυθμιστικό Φόρουμ 
ΕΕ-ΗΠΑ ώστε να περιλαμβάνει πιο 

τακτικές συνεδριάσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  224 

Philippe Lamberts 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. ζητεί για τον σκοπό αυτό, πέραν 

των ανωτέρω, να αναβαθμιστεί ο διάλογο 

προς ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών 

αγορών ΕΕ-ΗΠΑ ώστε να περιλαμβάνει 

23. ζητεί για τον σκοπό αυτό, πέραν 

των ανωτέρω, να αναβαθμιστεί ο διάλογος 

προς ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών 

αγορών ΕΕ-ΗΠΑ ώστε να περιλαμβάνει 
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πιο τακτικές συνεδριάσεις· τονίζει ότι η 

ΕΕ θα πρέπει να επιμείνει να 

περιλαμβάνεται κεφάλαιο για τις 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε κάθε 

πιθανή μελλοντική εμπορική συμφωνία 

ΕΕ-ΗΠΑ· 

πιο τακτικές συνεδριάσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  225 

Roberto Gualtieri, Jonás Fernández 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. ζητεί για τον σκοπό αυτό, πέραν 

των ανωτέρω, να αναβαθμιστεί ο διάλογο 

προς ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών 

αγορών ΕΕ-ΗΠΑ ώστε να περιλαμβάνει 

πιο τακτικές συνεδριάσεις· τονίζει ότι η 

ΕΕ θα πρέπει να επιμείνει να 

περιλαμβάνεται κεφάλαιο για τις 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε κάθε 

πιθανή μελλοντική εμπορική συμφωνία 

ΕΕ-ΗΠΑ· 

23. ζητεί για τον σκοπό αυτό, πέραν 

των ανωτέρω, να αναβαθμιστεί ο διάλογος 

προς ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών 

αγορών ΕΕ-ΗΠΑ ώστε να περιλαμβάνει 

πιο τακτικές συνεδριάσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  226 

Burkhard Balz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. ζητεί για τον σκοπό αυτό, πέραν 

των ανωτέρω, να αναβαθμιστεί ο διάλογο 

προς ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών 

αγορών ΕΕ-ΗΠΑ ώστε να περιλαμβάνει 

πιο τακτικές συνεδριάσεις· τονίζει ότι η 

ΕΕ θα πρέπει να επιμείνει να 

23. ζητεί για τον σκοπό αυτό, πέραν 

των ανωτέρω, να αναβαθμιστεί ο διάλογος 

προς ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών 

αγορών ΕΕ-ΗΠΑ ώστε να περιλαμβάνει 

πιο τακτικές συνεδριάσεις, αποσκοπώντας 

σε έναν πιο συχνό και συνεπή συντονισμό· 
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περιλαμβάνεται κεφάλαιο για τις 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε κάθε 

πιθανή μελλοντική εμπορική συμφωνία 

ΕΕ-ΗΠΑ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  227 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. ζητεί για τον σκοπό αυτό, πέραν 

των ανωτέρω, να αναβαθμιστεί ο διάλογο 

προς ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών 

αγορών ΕΕ-ΗΠΑ ώστε να περιλαμβάνει 

πιο τακτικές συνεδριάσεις· τονίζει ότι η ΕΕ 

θα πρέπει να επιμείνει να περιλαμβάνεται 

κεφάλαιο για τις χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες σε κάθε πιθανή μελλοντική 

εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ· 

23. ζητεί για τον σκοπό αυτό, πέραν 

των ανωτέρω, να αναβαθμιστεί ο διάλογο 

προς ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών 

αγορών ΕΕ-ΗΠΑ ώστε να περιλαμβάνει 

πιο τακτικές συνεδριάσεις· τονίζει ότι η ΕΕ 

θα πρέπει να εφαρμόζει εξαιρετικά 

προσεκτική προσέγγιση απέναντι στην 

περαιτέρω χρηματοπιστωτική 

ενσωμάτωση με τις ΗΠΑ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  228 

Bernard Monot 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. ζητεί για τον σκοπό αυτό, πέραν 

των ανωτέρω, να αναβαθμιστεί ο διάλογο 

προς ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών 

αγορών ΕΕ-ΗΠΑ ώστε να περιλαμβάνει 

πιο τακτικές συνεδριάσεις· τονίζει ότι η ΕΕ 

θα πρέπει να επιμείνει να περιλαμβάνεται 

κεφάλαιο για τις χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες σε κάθε πιθανή μελλοντική 

εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ· 

23. ζητεί για τον σκοπό αυτό, πέραν 

των ανωτέρω, να αναβαθμιστεί ο διάλογος 

προς ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών 

αγορών ΕΕ-ΗΠΑ ώστε να περιλαμβάνει 

πιο τακτικές συνεδριάσεις· τονίζει ότι η ΕΕ 

θα πρέπει να αποτρέψει πάσει θυσία τη 

δυνατότητα συμπερίληψης ενός 

κεφαλαίου για τις χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες σε κάθε πιθανή μελλοντική 
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εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ· 

Or. fr 

Τροπολογία  229 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. ζητεί για τον σκοπό αυτό, πέραν 

των ανωτέρω, να αναβαθμιστεί ο διάλογο 

προς ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών 

αγορών ΕΕ-ΗΠΑ ώστε να περιλαμβάνει 

πιο τακτικές συνεδριάσεις· τονίζει ότι η ΕΕ 

θα πρέπει να επιμείνει να περιλαμβάνεται 

κεφάλαιο για τις χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες σε κάθε πιθανή μελλοντική 

εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ· 

23. ζητεί για τον σκοπό αυτό, πέραν 

των ανωτέρω, να αναβαθμιστεί ο διάλογος 

προς ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών 

αγορών ΕΕ-ΗΠΑ ώστε να περιλαμβάνει 

πιο τακτικές συνεδριάσεις· τονίζει ότι η ΕΕ 

θα πρέπει να επιμείνει να περιλαμβάνεται 

κεφάλαιο για τις χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες σε κάθε πιθανή μελλοντική 

εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, 

λαμβάνοντας υπόψη ήδη υφιστάμενα 

παραδείγματα, όπως η προσεχής 

συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-

Σιγκαπούρης, η οποία περιλαμβάνει ένα 

κεφάλαιο για το ρυθμιστικό πλαίσιο του 

χρηματοπιστωτικού τομέα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  230 

Markus Ferber 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 23α. επισημαίνει ότι η βελτίωση των 

σχέσεων με τρίτες χώρες στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και η 

ενίσχυση των κεφαλαιαγορών της ΕΕ δεν 

πρέπει να θεωρούνται ως πεδία που 

αλληλοαποκλείονται· τονίζει, ως εκ 

τούτου, ότι είναι ανάγκη να σημειωθεί 

πρόοδος στο έργο της Ένωσης 
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Κεφαλαιαγορών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  231 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 

διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 

Συμβούλιο και στην Επιτροπή. 

24. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 

διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον 

επικεφαλής διαπραγματευτή της ΕΕ για 

το Brexit, στο Συμβούλιο και στην 

Επιτροπή. 

Or. en 

 


