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Amendement  1 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 8 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het verslag van de 

International Regulatory Strategy Group 

over de EU-regelingen inzake derde 

landen en alternatieven voor vestiging en 

dienstverlening, 

Or. en 

 

Amendement  2 

Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 8 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien zijn resolutie van 14 maart 

2018 over het kader voor de toekomstige 

relatie tussen de EU en het VK, 

Or. en 

 

Amendement  3 

Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 8 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien de richtsnoeren van de 

Europese Raad (artikel 50) van 23 maart 

2018, 



 

PE621.121v01-00 4/118 AM\1152343NL.docx 

NL 

Or. en 

 

Amendement  4 

Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat sinds de 

financiële crisis meer dan veertig stukken 

EU-wetgeving op financieel gebied zijn 

aangenomen, waarvan vijftien bepalingen 

inzake derde landen bevatten die de 

Commissie de bevoegdheid verlenen 

unilateraal te besluiten of de regelgeving 

in buitenlandse rechtsgebieden als 

gelijkwaardig kan worden beschouwd; 

A. overwegende dat sinds de 

financiële crisis meer dan veertig stukken 

EU-wetgeving op financieel gebied zijn 

aangenomen, waarvan vijftien bepalingen 

inzake derde landen bevatten die de 

Commissie de vrijheid geven 

uitvoeringshandelingen vast te stellen om 

te bepalen of de regelgeving in 

buitenlandse rechtsgebieden als 

gelijkwaardig kan worden beschouwd; 

Or. en 

 

Amendement  5 

Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat sinds de 

financiële crisis meer dan veertig stukken 

EU-wetgeving op financieel gebied zijn 

aangenomen, waarvan vijftien bepalingen 

inzake derde landen bevatten die de 

Commissie de bevoegdheid verlenen 

unilateraal te besluiten of de regelgeving in 

buitenlandse rechtsgebieden als 

gelijkwaardig kan worden beschouwd; 

A. overwegende dat sinds de 

financiële crisis meer dan veertig stukken 

EU-wetgeving op financieel gebied zijn 

aangenomen, waarvan vijftien bepalingen 

inzake derde landen bevatten die de 

Commissie, namens de EU, de 

bevoegdheid verlenen unilateraal te 

besluiten of de regelgeving in buitenlandse 

rechtsgebieden als gelijkwaardig kan 

worden beschouwd; 

Or. en 
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Amendement  6 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat 

gelijkwaardigheid, het recht van vestiging 

en dienstverlening en wederzijdse 

erkenning duidelijk verschillende 

concepten zijn, waarmee verschillende 

rechten worden verleend en verplichtingen 

worden opgelegd aan financiële 

instellingen en marktdeelnemers; 

B. overwegende dat gelijkwaardigheid 

en het recht van vestiging en 

dienstverlening duidelijk verschillende 

concepten zijn, waarmee verschillende 

rechten worden verleend en verplichtingen 

worden opgelegd aan financiële 

instellingen en marktdeelnemers; 

Or. en 

 

Amendement  7 

Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat 

gelijkwaardigheid, het recht van vestiging 

en dienstverlening en wederzijdse 

erkenning duidelijk verschillende 

concepten zijn, waarmee verschillende 

rechten worden verleend en verplichtingen 

worden opgelegd aan financiële 

instellingen en marktdeelnemers; 

B. overwegende dat 

gelijkwaardigheid, het recht van vestiging 

en dienstverlening en 

erkenningsregelingen duidelijk 

verschillende concepten zijn, waarmee 

verschillende rechten worden verleend en 

verplichtingen worden opgelegd aan 

relevante toezichthouders, financiële 

instellingen en marktdeelnemers; 

Or. en 

 

Amendement  8 

Brian Hayes 
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Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat 

gelijkwaardigheid, het recht van vestiging 

en dienstverlening en wederzijdse 

erkenning duidelijk verschillende 

concepten zijn, waarmee verschillende 

rechten worden verleend en verplichtingen 

worden opgelegd aan financiële 

instellingen en marktdeelnemers; 

B. overwegende dat 

gelijkwaardigheidsbesluiten geen recht 

van vestiging en dienstverlening verlenen 

aan in derde landen gevestigde financiële 

instellingen; overwegende dat 

gelijkwaardigheid, het recht van vestiging 

en dienstverlening en wederzijdse 

erkenning duidelijk verschillende 

concepten zijn, waarmee verschillende 

rechten worden verleend en verplichtingen 

worden opgelegd aan financiële 

instellingen en marktdeelnemers; 

Or. en 

 

Amendement  9 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat 

gelijkwaardigheid, het recht van vestiging 

en dienstverlening en wederzijdse 

erkenning duidelijk verschillende 

concepten zijn, waarmee verschillende 

rechten worden verleend en verplichtingen 

worden opgelegd aan financiële 

instellingen en marktdeelnemers; 

B. overwegende dat 

gelijkwaardigheid, het recht van vestiging 

en dienstverlening en wederzijdse 

erkenning duidelijk verschillende 

concepten zijn, waarmee verschillende 

rechten worden verleend en verplichtingen 

worden opgelegd aan financiële 

instellingen en marktdeelnemers, de eerste 

met betrekking tot regelingen van derde 

landen, terwijl de anderen worden 

gebruikt binnen de interne markt met de 

steun van het HvJ-EU; 

Or. en 
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Amendement  10 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Fulvio Martusciello 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 B bis. overwegende dat er in geen enkele 

door de EU gesloten 

handelsovereenkomst ooit 

grensoverschrijdende bepalingen inzake 

wederzijdse toegang tot financiële 

diensten zijn opgenomen; 

Or. en 

 

Amendement  11 

Bernard Monot 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat gelijkwaardigheid 

een middel is om de internationale 

convergentie van de regelgeving te 

bevorderen, wat kan leiden tot meer 

concurrentie in de EU onder gelijke 

voorwaarden, terwijl regelgevingsarbitrage 

wordt voorkomen; 

D. overwegende dat gelijkwaardigheid 

een middel is dat in theorie 

regelgevingsarbitrage dient te voorkomen, 

terwijl dit in de praktijk slechts 

belangrijke internationale financiële 

actoren in staat stelt op kunstmatige wijze 

hun liquiditeiten, zekerheden en in het 

algemeen hun bedrijfsactiviteiten, in een 

klein aantal financiële centra te 

concentreren; 

Or. fr 

 

Amendement  12 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 
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Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat gelijkwaardigheid 

een middel is om de internationale 

convergentie van de regelgeving te 

bevorderen, wat kan leiden tot meer 

concurrentie in de EU onder gelijke 

voorwaarden, terwijl 

regelgevingsarbitrage wordt voorkomen; 

D. overwegende dat gelijkwaardigheid 

een middel is om de verbondenheid in het 

mondiale financiële stelsel te bevorderen, 

wat kan leiden tot nog grotere banken in 

de EU, terwijl dumpingpraktijken inzake 

regulering worden bevorderd; 

Or. en 

 

Amendement  13 

Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat gelijkwaardigheid 

een middel is om de internationale 

convergentie van de regelgeving te 

bevorderen, wat kan leiden tot meer 

concurrentie in de EU onder gelijke 

voorwaarden, terwijl regelgevingsarbitrage 

wordt voorkomen; 

D. overwegende dat gelijkwaardigheid 

een middel is om derde landen aan te 

moedigen de normen voor financiële 

regelgeving te bereiken die binnen de 

Europese interne markt worden 

verwezenlijkt, wat concurrentie op de 

interne markt van de EU onder gelijke 

voorwaarden mogelijk maakt, terwijl 

regelgevingsarbitrage wordt voorkomen; 

Or. en 

 

Amendement  14 

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

Werner Langen 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat gelijkwaardigheid 

een middel is om de internationale 

D. overwegende dat gelijkwaardigheid 

op de eerste plaats een soeverein middel is 
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convergentie van de regelgeving te 

bevorderen, wat kan leiden tot meer 

concurrentie in de EU onder gelijke 

voorwaarden, terwijl regelgevingsarbitrage 

wordt voorkomen; 

om de gelijkheid van behandeling tussen 

entiteiten uit derde landen en EU-

bedrijven te bevorderen, wat kan leiden tot 
internationale convergentie van de 

regelgeving, terwijl regelgevingsarbitrage 

wordt voorkomen en de integriteit van de 

interne markt en het 

concurrentievermogen ervan wordt 

behouden; 

Or. en 

 

Amendement  15 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat gelijkwaardigheid 

een middel is om de internationale 

convergentie van de regelgeving te 

bevorderen, wat kan leiden tot meer 

concurrentie in de EU onder gelijke 

voorwaarden, terwijl regelgevingsarbitrage 

wordt voorkomen; 

D. overwegende dat gelijkwaardigheid 

een middel is om te zorgen voor een 

eerlijke en gelijke behandeling tussen EU-

bedrijven en die uit derde landen, en om 

de internationale convergentie van de 

regelgeving te bevorderen, wat kan leiden 

tot meer concurrentie in de EU onder 

gelijke voorwaarden, terwijl 

regelgevingsarbitrage wordt voorkomen, 

consumenten en investeerders worden 

beschermd, de financiële stabiliteit van de 

EU wordt behouden en de versnippering 

van de interne markt wordt voorkomen; 

Or. en 

 

Amendement  16 

Bernard Monot 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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 D bis. overwegende dat deze concentratie 

in een klein aantal mondiale financiële 

centra, bevorderd door regelgeving inzake 

gelijkwaardigheid, wederzijdse erkenning 

en vrijstellingen, schadelijk is voor de 

mondiale financiële stabiliteit en de 

economische ontwikkeling van landen 

waarvan de financiële liquiditeit is 

opgeslokt door internationale financiële 

centra; 

Or. fr 

 

Amendement  17 

Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 D bis. overwegende dat de huidige 

bepalingen in derde landen die betrekking 

hebben op de financiële wetgeving van de 

EU verschillende benaderingen volgen, 

variërend van "substituted compliance" 

tot het opleggen van EU-regels aan 

entiteiten uit derde landen; 

Or. en 

 

Amendement  18 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 D bis. overwegende dat 

gelijkwaardigheidsbesluiten ook in 

overeenstemming moeten zijn met het 

internationale non-discriminatiebeginsel, 
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tussen derde landen onderling, en tussen 

bedrijven uit de EU en derde landen; 

Or. en 

 

Amendement  19 

Ashley Fox 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat besluiten inzake 

de gelijkwaardigheid niet als besluiten 

van louter technische aard kunnen 

worden beschouwd en hierop derhalve 

een grotere mate van toezicht moet 

worden uitgeoefend door het Parlement; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  20 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat besluiten inzake 

de gelijkwaardigheid niet als besluiten van 

louter technische aard kunnen worden 

beschouwd en hierop derhalve een grotere 

mate van toezicht moet worden 

uitgeoefend door het Parlement; 

E. overwegende dat besluiten inzake 

de gelijkwaardigheid technische besluiten 

zijn die zijn genomen om de 

rechtsgrondslag en het 

gemeenschappelijke rulebook ten uitvoer 

te leggen, zoals gedefinieerd door de EU-

medewetgever met betrekking tot 

regelgeving, handhaving en toezicht; 

Or. en 

 

Amendement  21 
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Manuel dos Santos 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat besluiten inzake 

de gelijkwaardigheid niet als besluiten van 

louter technische aard kunnen worden 

beschouwd en hierop derhalve een grotere 

mate van toezicht moet worden 

uitgeoefend door het Parlement; 

E. overwegende dat besluiten inzake 

de gelijkwaardigheid van technische aard 

zijn, moet hierop niettemin een grotere 

mate van toezicht moet worden 

uitgeoefend door het Parlement; 

Or. en 

 

Amendement  22 

Brian Hayes 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 E bis. overwegende dat de Europese 

toezichthoudende autoriteiten (ETA's) een 

essentiële rol spelen in het EU-

gelijkwaardigheidskader door technische 

beoordelingen te verrichten voor besluiten 

inzake de gelijkwaardigheid, door toezicht 

te houden op verdere ontwikkelingen die 

van invloed kunnen zijn op dergelijke 

besluiten, en door deze besluiten 

regelmatig te herzien; 

Or. en 

 

Amendement  23 

Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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 E bis. overwegende dat de 

gelijkwaardigheidsregeling zeer succesvol 

is toegepast door de EU met haar huidige 

grootste partner uit een derde land, 

namelijk de Verenigde Staten, ten 

behoeve van beide partijen; 

Or. en 

 

Amendement  24 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 E bis. overwegende dat vestiging en 

dienstverlening inzake financiële diensten 

alleen beschikbaar is voor EER-leden; 

Or. en 

 

Amendement  25 

Brian Hayes 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 E ter. overwegende dat de Commissie 

gelijkwaardigheid omschrijft als een 

belangrijk instrument om 

grensoverschrijdende activiteiten van 

marktspelers op doeltreffende wijze te 

beheren in een gezonde en veilige 

prudentiële omgeving met rechtsgebieden 

van derde landen die dezelfde hoge 

normen van prudentiële regels volgen, 

uitvoeren en strikt handhaven als de EU; 

Or. en 
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Amendement  26 

Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 E ter. overwegende dat het beginsel van 

financiële stabiliteit een kwestie van 

soevereiniteit is; 

Or. en 

 

Amendement  27 

Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E quater (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 E quater. overwegende dat het 

Verenigd Koninkrijk, na de brexit, van de 

interne markt zal afwijken; 

Or. en 

 

Amendement  28 

Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E quinquies (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 E quinquies. overwegende dat als de 

gelijkwaardigheidsregeling zich zou 

moeten ontwikkelen om rekening te 

houden met het proportionaliteitsbeginsel 

na de brexit, dit meer garanties met zich 
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mee zou brengen vanwege de 

risicoconcentratie; 

Or. en 

 

Amendement  29 

Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat het aanstaande 

vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit 

de EU een aanzienlijke impact kan 

hebben op de regulering van en het 

toezicht op financiële diensten, gezien de 

nauwe betrekkingen die momenteel op dit 

vlak bestaan tussen de lidstaten; 

F. overwegende dat gelijkwaardigheid 

een middel is om derde landen aan te 

moedigen de normen voor financiële 

regelgeving te bereiken die binnen de 

Europese interne markt worden 

verwezenlijkt, wat concurrentie op de 

interne markt van de EU onder gelijke 

voorwaarden mogelijk maakt, terwijl 

regelgevingsarbitrage wordt voorkomen; 

Or. en 

 

Amendement  30 

Bernard Monot 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat het aanstaande 

vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de 

EU een aanzienlijke impact kan hebben op 

de regulering van en het toezicht op 

financiële diensten, gezien de nauwe 

betrekkingen die momenteel op dit vlak 

bestaan tussen de lidstaten; 

F. overwegende dat het aanstaande 

vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de 

EU een aanzienlijke impact zal hebben op 

de regulering van en het toezicht op 

financiële diensten; 

Or. fr 
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Amendement  31 

Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat het aanstaande 

vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de 

EU een aanzienlijke impact kan hebben op 

de regulering van en het toezicht op 

financiële diensten, gezien de nauwe 

betrekkingen die momenteel op dit vlak 

bestaan tussen de lidstaten; 

F. overwegende dat het aanstaande 

vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de 

EU een aanzienlijke impact zal hebben op 

de regulering van en het toezicht op 

financiële diensten, gezien de nauwe 

betrekkingen die momenteel op dit vlak 

bestaan tussen de lidstaten; 

Or. en 

 

Amendement  32 

Markus Ferber 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat het aanstaande 

vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de 

EU een aanzienlijke impact kan hebben op 

de regulering van en het toezicht op 

financiële diensten, gezien de nauwe 

betrekkingen die momenteel op dit vlak 

bestaan tussen de lidstaten; 

F. overwegende dat het aanstaande 

vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de 

EU een aanzienlijke impact kan hebben op 

de regulering van en het toezicht op 

financiële diensten, gezien de nauwe 

betrekkingen die momenteel op dit vlak 

bestaan tussen de lidstaten; overwegende 

dat de standpunten van de Britse regering 

het erg moeilijk hebben gemaakt om 

pragmatische oplossingen te vinden; 

Or. en 

 

Amendement  33 

Bernard Monot 
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Ontwerpresolutie 

Overweging F bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 F bis. overwegende dat het van belang is 

dat de financiële liquiditeit van de 

lidstaten op het vasteland van de EU, die 

dankzij het recht van vestiging en 

dienstverlening en in het algemeen de 

harmonisatie van de Europese financiële 

regelgeving vooral in Londen is 

geconcentreerd, met name ten voordele 

van Amerikaanse financiële en bancaire 

actoren, na afloop van de brexit opnieuw 

over de verschillende lidstaten kan 

worden verspreid; 

Or. fr 

 

Amendement  34 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 F bis. overwegende dat het VK niet 

voornemens is om na de brexit deel te 

blijven uitmaken van de EER en het 

daarom niet in staat zal zijn om gebruik te 

maken van het stelsel van vestiging en 

dienstverlening inzake financiële 

diensten; 

Or. en 

 

Amendement  35 

Gabriel Mato 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 F bis. overwegende dat de 

onderhandelingen over de terugtrekking 

van het VK uit de EU nog steeds gaande 

zijn; 

Or. en 

 

Amendement  36 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 F ter. overwegende dat het bestaan van 

een overgangsperiode voor de 

terugtrekking van het VK uit de EU tijdige 

en evenwichtige besluiten inzake de 

gelijkwaardigheid mogelijk maakt; 

Or. en 

 

Amendement  37 

Neena Gill 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat het Parlement de 

Commissie in zijn resolutie van 19 januari 

2016 over de inventarisatie en uitdagingen 

van de EU-verordening financiële diensten 

verzocht om "met een voorstel te komen 

voor een consistent, coherent, transparant 

en praktisch kader voor procedures en 

besluiten inzake de gelijkwaardigheid van 

derde landen, daarbij rekening houdend 

met een resultaatgerichte analyse en 

internationale normen of overeenkomsten"; 

G. overwegende dat het Parlement de 

Commissie in zijn resolutie van 19 januari 

2016 over de inventarisatie en uitdagingen 

van de EU-verordening financiële diensten 

verzocht om "met een voorstel te komen 

voor een consistent, coherent, transparant 

en praktisch kader voor procedures en 

besluiten inzake de gelijkwaardigheid van 

derde landen, daarbij rekening houdend 

met een resultaatgerichte analyse en 

internationale normen of overeenkomsten"; 
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overwegende dat het Parlement in 

dezelfde resolutie benadrukte dat de 

kapitaalmarkten in de Unie nog steeds 

versnipperd zijn; overwegende dat het 

derhalve, om de kapitaalmarktenunie te 

doen slagen en ervoor te zorgen dat de 

financiering van bedrijven in de EU 

minder kostbaar wordt, noodzakelijk is 

om een uitvoerbare en doeltreffende 

gelijkwaardigheidsregeling uit te werken, 

gezien het feit dat de grootste pools van 

Europese liquiditeit en kapitaal nog steeds 

gelokaliseerd zijn in het VK; 

Or. en 

 

Amendement  38 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 G bis. overwegende dat het voor de 

financiële stabiliteit van de Unie 

noodzakelijk is om volledig rekening te 

houden met de verwevenheid tussen de 

markten van derde landen en de interne 

markt van de EU; 

Or. en 

 

Amendement  39 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

1. merkt op dat de EU haar financiële 

regelgeving sinds de financiële crisis heeft 

ontwikkeld door middel van vergaande 

1. merkt op dat de EU haar financiële 

regelgeving sinds de financiële crisis heeft 

ontwikkeld door middel van ontoereikende 
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hervormingen; is verheugd over de 

toegenomen samenwerking op het vlak van 

regulering en toezicht tussen de EU en 

derde landen; erkent dat dit de mondiale 

samenhang van op het gebied van 

financiële regelgeving heeft verbeterd en 

de EU beter bestand heeft gemaakt tegen 
mondiale financiële schokken; 

en onvolledige hervormingen; erkent dat 

dit de mondiale convergentie op het gebied 

van financiële regelgeving heeft verbeterd, 

hetgeen in het verleden geen belemmering 

vormde voor mondiale financiële 

schokken; 

Or. en 

 

Amendement  40 

Bernard Monot 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

1. merkt op dat de EU haar financiële 

regelgeving sinds de financiële crisis heeft 

ontwikkeld door middel van vergaande 

hervormingen; is verheugd over de 

toegenomen samenwerking op het vlak van 

regulering en toezicht tussen de EU en 

derde landen; erkent dat dit de mondiale 

samenhang van op het gebied van 

financiële regelgeving heeft verbeterd en 

de EU beter bestand heeft gemaakt tegen 

mondiale financiële schokken; 

1. merkt op dat de EU haar financiële 

regelgeving sinds de financiële crisis heeft 

ontwikkeld door middel van vergaande 

hervormingen; is verheugd over de 

toegenomen samenwerking op het vlak van 

regulering en toezicht tussen de EU en 

derde landen; erkent dat dit heeft 

bijgedragen aan de verbetering van de 

mondiale samenhang op het gebied van 

financiële regelgeving, teneinde de EU 

beter bestand te maken tegen mondiale 

financiële schokken; 

Or. fr 

 

Amendement  41 

Roberto Gualtieri, Jonás Fernández 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

1. merkt op dat de EU haar financiële 

regelgeving sinds de financiële crisis heeft 

1. merkt op dat de EU haar financiële 

regelgeving sinds de financiële crisis heeft 



 

AM\1152343NL.docx 21/118 PE621.121v01-00 

 NL 

ontwikkeld door middel van vergaande 

hervormingen; is verheugd over de 

toegenomen samenwerking op het vlak van 

regulering en toezicht tussen de EU en 

derde landen; erkent dat dit de mondiale 

samenhang van op het gebied van 

financiële regelgeving heeft verbeterd en 

de EU beter bestand heeft gemaakt tegen 

mondiale financiële schokken; 

ontwikkeld door middel van vergaande 

hervormingen en de tenuitvoerlegging van 

internationale normen; is verheugd over 

de toegenomen samenwerking op het vlak 

van regulering en toezicht tussen de EU en 

derde landen; erkent dat dit heeft 

bijgedragen tot een verbetering van de 

mondiale samenhang op het gebied van 

financiële regelgeving en de EU beter 

bestand heeft gemaakt tegen mondiale 

financiële schokken; 

Or. en 

 

Amendement  42 

Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

1. merkt op dat de EU haar financiële 

regelgeving sinds de financiële crisis heeft 

ontwikkeld door middel van vergaande 

hervormingen; is verheugd over de 

toegenomen samenwerking op het vlak van 

regulering en toezicht tussen de EU en 

derde landen; erkent dat dit de mondiale 

samenhang van op het gebied van 

financiële regelgeving heeft verbeterd en 

de EU beter bestand heeft gemaakt tegen 

mondiale financiële schokken; 

1. merkt op dat de EU haar financiële 

regelgeving sinds de financiële crisis heeft 

ontwikkeld door middel van vergaande 

hervormingen; is verheugd over de 

toegenomen samenwerking op het vlak van 

regulering en toezicht tussen de EU en 

derde landen; erkent dat dit de mondiale 

samenhang op het gebied van financiële 

regelgeving heeft verbeterd en verwacht 

wordt dat dit ertoe bijdraagt dat de EU 

beter bestand wordt tegen mondiale 

financiële schokken, hoewel verdere 

inspanningen met dat doel vereist zijn; 

Or. en 

 

Amendement  43 

Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 
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Ontwerpresolutie Amendement 

1. merkt op dat de EU haar financiële 

regelgeving sinds de financiële crisis heeft 

ontwikkeld door middel van vergaande 

hervormingen; is verheugd over de 

toegenomen samenwerking op het vlak van 

regulering en toezicht tussen de EU en 

derde landen; erkent dat dit de mondiale 

samenhang van op het gebied van 

financiële regelgeving heeft verbeterd en 

de EU beter bestand heeft gemaakt tegen 

mondiale financiële schokken; 

1. merkt op dat de EU haar financiële 

regelgeving sinds de financiële crisis heeft 

ontwikkeld door middel van vergaande 

hervormingen; is verheugd over de 

toegenomen samenwerking op het vlak van 

regulering en toezicht tussen de EU en 

derde landen; erkent dat dit de mondiale 

samenhang op het gebied van financiële 

regelgeving heeft verbeterd en ertoe heeft 

bijgedragen dat de EU beter bestand is 

geworden tegen mondiale financiële 

schokken; 

Or. en 

 

Amendement  44 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

2. is van mening dat de EU 

hervormingen van de mondiale financiële 

regelgeving moet bevorderen die gericht 

zijn op het beperken van het systeemrisico 

en moet streven naar een open, 

geïntegreerd en robuust financieel stelsel 

dat duurzame economische groei, het 

scheppen van banen en investeringen 

ondersteunt; 

2. is van mening dat de EU 

hervormingen van de mondiale financiële 

regelgeving moet bevorderen die gericht 

zijn op het beperken van het systeemrisico 

en moet streven naar een minder 

geïntegreerd en robuuster financieel stelsel 

op basis van kleinere instellingen en 

strengere regelgeving dat duurzame 

economische groei, het scheppen van 

banen en investeringen ondersteunt; 

Or. en 

 

Amendement  45 

Bernard Monot 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 
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Ontwerpresolutie Amendement 

2. is van mening dat de EU 

hervormingen van de mondiale financiële 

regelgeving moet bevorderen die gericht 

zijn op het beperken van het systeemrisico 

en moet streven naar een open, 

geïntegreerd en robuust financieel stelsel 

dat duurzame economische groei, het 

scheppen van banen en investeringen 

ondersteunt; 

2. is van mening dat de EU 

hervormingen van de mondiale financiële 

regelgeving moet bevorderen die gericht 

zijn op het beperken van het systeemrisico 

en die duurzame economische groei, het 

scheppen van banen en investeringen 

ondersteunen; 

Or. fr 

 

Amendement  46 

Neena Gill 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

2. is van mening dat de EU 

hervormingen van de mondiale financiële 

regelgeving moet bevorderen die gericht 

zijn op het beperken van het systeemrisico 

en moet streven naar een open, 

geïntegreerd en robuust financieel stelsel 

dat duurzame economische groei, het 

scheppen van banen en investeringen 

ondersteunt; 

2. is van mening dat de EU 

hervormingen van de mondiale financiële 

regelgeving moet bevorderen die gericht 

zijn op het beperken van het systeemrisico 

en het verbeteren van financiële 

stabiliteit, en moet streven naar een open, 

geïntegreerd en robuust financieel stelsel 

dat duurzame economische groei, het 

scheppen van banen en investeringen 

ondersteunt. 

Or. en 

 

Amendement  47 

Roberto Gualtieri, Jonás Fernández 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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2. is van mening dat de EU 

hervormingen van de mondiale financiële 

regelgeving moet bevorderen die gericht 

zijn op het beperken van het systeemrisico 

en moet streven naar een open, 

geïntegreerd en robuust financieel stelsel 

dat duurzame economische groei, het 

scheppen van banen en investeringen 

ondersteunt; 

2. is van mening dat de EU 

hervormingen van de mondiale financiële 

regelgeving moet bevorderen die gericht 

zijn op het beperken van het systeemrisico 

en moet streven naar een open, 

geïntegreerd en robuust financieel stelsel 

dat duurzame economische groei, het 

scheppen van banen en investeringen 

ondersteunt; benadrukt dat elk kader voor 

internationale samenwerking op 

regelgevings- en toezichtsgebied de 

financiële stabiliteit in de Unie moet 

waarborgen en haar regelgevings- en 

toezichtsstelsel en -normen en de 

toepassing daarvan moet respecteren; 

Or. en 

 

Amendement  48 

Olle Ludvigsson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

2. is van mening dat de EU 

hervormingen van de mondiale financiële 

regelgeving moet bevorderen die gericht 

zijn op het beperken van het systeemrisico 

en moet streven naar een open, 

geïntegreerd en robuust financieel stelsel 

dat duurzame economische groei, het 

scheppen van banen en investeringen 

ondersteunt; 

2. is van mening dat de EU 

hervormingen van de mondiale financiële 

regelgeving moet bevorderen die gericht 

zijn op het beperken van het systeemrisico 

en moet streven naar een open, 

geïntegreerd en robuust financieel stelsel 

dat duurzame en inclusieve economische 

groei, het scheppen van banen en 

duurzame investeringen ondersteunt; 

Or. en 

 

Amendement  49 

Gabriel Mato 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 
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Ontwerpresolutie Amendement 

2. is van mening dat de EU 

hervormingen van de mondiale financiële 

regelgeving moet bevorderen die gericht 

zijn op het beperken van het systeemrisico 

en moet streven naar een open, 

geïntegreerd en robuust financieel stelsel 

dat duurzame economische groei, het 

scheppen van banen en investeringen 

ondersteunt; 

2. is van mening dat de EU 

hervormingen van de mondiale financiële 

regelgeving moet bevorderen die gericht 

zijn op het beperken van het systeemrisico 

en moet streven naar een open, 

geïntegreerd en robuust financieel stelsel 

dat duurzame en solidaire economische 

groei, het scheppen van banen en 

investeringen ondersteunt; 

Or. en 

 

Amendement  50 

Markus Ferber 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

2. is van mening dat de EU 

hervormingen van de mondiale financiële 

regelgeving moet bevorderen die gericht 

zijn op het beperken van het systeemrisico 

en moet streven naar een open, 

geïntegreerd en robuust financieel stelsel 

dat duurzame economische groei, het 

scheppen van banen en investeringen 

ondersteunt; 

2. is van mening dat de EU 

hervormingen van de mondiale financiële 

regelgeving moet bevorderen die gericht 

zijn op het beperken van het systeemrisico 

en moet streven naar een open, 

geïntegreerd, efficiënt en robuust 

financieel stelsel dat duurzame 

economische groei, het scheppen van 

banen en investeringen ondersteunt; 

Or. en 

 

Amendement  51 

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

Martusciello, Werner Langen 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpresolutie Amendement 



 

PE621.121v01-00 26/118 AM\1152343NL.docx 

NL 

3. wijst erop dat de lidstaten de 

internationale samenwerking niet altijd 

helemaal ondersteunen vanwege zorgen 

over de bescherming van nationale 

belangen en de inherente drijfveer om 

risico's te verschuiven naar andere 

rechtsgebieden; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  52 

Manuel dos Santos 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

3. wijst erop dat de lidstaten de 

internationale samenwerking niet altijd 

helemaal ondersteunen vanwege zorgen 

over de bescherming van nationale 

belangen en de inherente drijfveer om 

risico's te verschuiven naar andere 

rechtsgebieden; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  53 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

3. wijst erop dat de lidstaten de 

internationale samenwerking niet altijd 

helemaal ondersteunen vanwege zorgen 

over de bescherming van nationale 

belangen en de inherente drijfveer om 

risico's te verschuiven naar andere 

rechtsgebieden; 

Schrappen 
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Or. en 

 

Amendement  54 

Roberto Gualtieri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

3. wijst erop dat de lidstaten de 

internationale samenwerking niet altijd 

helemaal ondersteunen vanwege zorgen 

over de bescherming van nationale 

belangen en de inherente drijfveer om 

risico's te verschuiven naar andere 

rechtsgebieden; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  55 

Bernard Monot 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

3. wijst erop dat de lidstaten de 

internationale samenwerking niet altijd 

helemaal ondersteunen vanwege zorgen 

over de bescherming van nationale 

belangen en de inherente drijfveer om 

risico's te verschuiven naar andere 

rechtsgebieden; 

3. wijst erop dat de lidstaten de 

internationale samenwerking niet altijd 

helemaal ondersteunen vanwege zorgen 

over de bescherming van nationale 

belangen; 

Or. fr 

 

Amendement  56 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 
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Ontwerpresolutie Amendement 

3. wijst erop dat de lidstaten de 

internationale samenwerking niet altijd 

helemaal ondersteunen vanwege zorgen 

over de bescherming van nationale 

belangen en de inherente drijfveer om 

risico's te verschuiven naar andere 

rechtsgebieden; 

3. herinnert eraan dat de 

hoofddoelstelling van de EU-wetgeving op 

het gebied van financiële diensten erin 

bestaat de financiële stabiliteit van de 

Unie te waarborgen; 

Or. en 

 

Amendement  57 

Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

3. wijst erop dat de lidstaten de 

internationale samenwerking niet altijd 

helemaal ondersteunen vanwege zorgen 

over de bescherming van nationale 

belangen en de inherente drijfveer om 

risico's te verschuiven naar andere 

rechtsgebieden; 

3. wijst er met bezorgdheid op dat de 

lidstaten de internationale samenwerking 

niet altijd helemaal ondersteunen vanwege 

zorgen over de bescherming van nationale 

belangen en de inherente drijfveer om 

risico's te verschuiven naar andere 

rechtsgebieden; 

Or. en 

 

Amendement  58 

Burkhard Balz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

3. wijst erop dat de lidstaten de 

internationale samenwerking niet altijd 

helemaal ondersteunen vanwege zorgen 

over de bescherming van nationale 

belangen en de inherente drijfveer om 

3. wijst erop dat de lidstaten de 

internationale overeenkomsten op het 

gebied van financiële regelgeving niet 

altijd helemaal ondersteunen in gevallen 

van bezorgdheid over de bescherming van 
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risico's te verschuiven naar andere 

rechtsgebieden; 

nationale belangen en over een 

verschuiving van buitensporige risico's 

van andere rechtsgebieden naar de EU; 

Or. en 

 

Amendement  59 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

3. wijst erop dat de lidstaten de 

internationale samenwerking niet altijd 

helemaal ondersteunen vanwege zorgen 

over de bescherming van nationale 

belangen en de inherente drijfveer om 

risico's te verschuiven naar andere 

rechtsgebieden; 

3. wijst erop dat de lidstaten de 

internationale samenwerking niet altijd 

helemaal ondersteunen vanwege zorgen 

over de bescherming van nationale 

belangen; 

Or. en 

 

Amendement  60 

Jakob von Weizsäcker 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 3 bis. stelt tegelijkertijd vast dat de brexit 

eens te meer de risico's in zich bergt om 

aan te zetten tot schadelijke neerwaartse 

concurrentie inzake regelgeving, 

aangezien financiële centra in de EU-27 

zich verdringen om bedrijven uit Londen 

aan te trekken; meent dat de lidstaten, om 

dit te verhinderen, zich moeten inzetten 

om de gemeenschappelijke Europese 

financiële regelgevende normen en 

praktijken te versterken en waar mogelijk 
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te coördineren om de uitdagingen van de 

brexit aan te pakken; 

Or. en 

 

Amendement  61 

Bernard Monot 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 3 bis. betreurt de tekortkomingen van de 

mondiale coördinatie op het gebied van 

financiële regelgeving, omdat de 

Verenigde Staten hun standpunten en 

belangen vaak opdringen aan de 

internationale gemeenschap en zich 

tegelijkertijd zelf onttrekken aan het 

omzetten van de voorschriften die zij 

anderen hebben opgelegd; 

Or. fr 

 

Amendement  62 

Bernard Monot 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 3 ter. betreurt dat de mondiale financiële 

coördinatie van na de crisis aanleiding is 

geweest om het bankenmodel voor de 

financiering van de Europese economieën 

te ontmantelen ten gunste van 

financiering door de markten, die verder 

af staan van met name kleine 

economische actoren; betreurt dat onder 

het mom van financiële stabiliteit lokale 

banken worden vervangen door, meestal 
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Amerikaanse, internationale reuzen en 

marktdeelnemers; 

Or. fr 

 

Amendement  63 

Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Kopje 2 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

EU-gelijkwaardigheidsprocedures EU-gelijkwaardigheid 

Or. en 

 

Amendement  64 

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

Vandenkendelaere, Fulvio Martusciello, Werner Langen 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

4. merkt op dat verschillende EU-

wetgevingshandelingen specifieke 

bepalingen bevatten voor de samenwerking 

op regelgevingsgebied met derde landen, 

met onder meer de mogelijkheid om 

internationale overeenkomsten te sluiten 

en "gelijkwaardigheid" toe te kennen; 

4. merkt op dat verschillende EU-

wetgevingshandelingen specifieke 

bepalingen bevatten voor de samenwerking 

op regelgevingsgebied met derde landen, 

met onder meer de mogelijkheid om 

samenwerkingsovereenkomsten te sluiten 

voor toezichts- en handhavingsdoeleinden 

en "gelijkwaardigheid" toe te kennen; 

Or. en 

 

Amendement  65 

Roberto Gualtieri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 
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Ontwerpresolutie Amendement 

4. merkt op dat verschillende EU-

wetgevingshandelingen specifieke 

bepalingen bevatten voor de samenwerking 

op regelgevingsgebied met derde landen, 

met onder meer de mogelijkheid om 

internationale overeenkomsten te sluiten 

en "gelijkwaardigheid" toe te kennen; 

4. merkt op dat verschillende EU-

wetgevingshandelingen specifieke 

bepalingen bevatten voor de samenwerking 

op regelgevingsgebied met derde landen, 

met onder meer de mogelijkheid om 

samenwerkingsovereenkomsten te sluiten 

met betrekking tot toezicht en 

"gelijkwaardigheid" toe te kennen; 

Or. en 

 

Amendement  66 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

4. merkt op dat verschillende EU-

wetgevingshandelingen specifieke 

bepalingen bevatten voor de samenwerking 

op regelgevingsgebied met derde landen, 

met onder meer de mogelijkheid om 

internationale overeenkomsten te sluiten 

en "gelijkwaardigheid" toe te kennen; 

4. merkt op dat verschillende EU-

wetgevingshandelingen specifieke 

bepalingen bevatten voor de samenwerking 

op regelgevingsgebied met derde landen, 

met onder meer de mogelijkheid om 

samenwerkingsovereenkomsten te sluiten 

met betrekking tot toezicht en 

"gelijkwaardigheid" toe te kennen; 

Or. en 

 

Amendement  67 

Manuel dos Santos 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

5. benadrukt dat de toekenning van 

gelijkwaardigheid in veel gevallen een 

unilateraal besluit van de EU is dat niet op 

wederzijdse basis door derde landen wordt 

5. benadrukt dat de toekenning van 

gelijkwaardigheid een unilateraal besluit 

van de EU is; 



 

AM\1152343NL.docx 33/118 PE621.121v01-00 

 NL 

toegepast; is van mening dat de 

internationale samenwerking beter kan 

worden bevorderd door middel van 

internationale overeenkomsten waarover 

is onderhandeld door de EU en derde 

landen; merkt op dat internationale 

overeenkomsten, in tegenstelling tot 

gelijkwaardigheid, kunnen voorzien in 

wederzijdse toegang voor financiële 

instellingen voor de EU en derde landen 

en in de wederzijdse erkenning van 

regels; 

Or. en 

 

Amendement  68 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

5. benadrukt dat de toekenning van 

gelijkwaardigheid in veel gevallen een 

unilateraal besluit van de EU is dat niet op 

wederzijdse basis door derde landen wordt 

toegepast; is van mening dat de 

internationale samenwerking beter kan 

worden bevorderd door middel van 

internationale overeenkomsten waarover 

is onderhandeld door de EU en derde 

landen; merkt op dat internationale 

overeenkomsten, in tegenstelling tot 

gelijkwaardigheid, kunnen voorzien in 

wederzijdse toegang voor financiële 

instellingen voor de EU en derde landen 

en in de wederzijdse erkenning van 

regels; 

5. benadrukt dat de toekenning van 

gelijkwaardigheid in veel gevallen een 

unilateraal en discretionair besluit van de 

EU is; 

Or. en 

 

Amendement  69 
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Alain Lamassoure, Anne Sander, Gabriel Mato, Tom Vandenkendelaere, Fulvio 

Martusciello 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

5. benadrukt dat de toekenning van 

gelijkwaardigheid in veel gevallen een 

unilateraal besluit van de EU is dat niet op 

wederzijdse basis door derde landen wordt 

toegepast; is van mening dat de 

internationale samenwerking beter kan 

worden bevorderd door middel van 

internationale overeenkomsten waarover 

is onderhandeld door de EU en derde 

landen; merkt op dat internationale 

overeenkomsten, in tegenstelling tot 

gelijkwaardigheid, kunnen voorzien in 

wederzijdse toegang voor financiële 

instellingen voor de EU en derde landen 

en in de wederzijdse erkenning van 

regels; 

5. benadrukt dat de toekenning van 

gelijkwaardigheid in veel gevallen een 

unilateraal besluit van de EU is dat niet 

systematisch een wederzijdse toepassing 

namens het derde land vereist; 

Or. en 

 

Amendement  70 

Roberto Gualtieri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

5. benadrukt dat de toekenning van 

gelijkwaardigheid in veel gevallen een 

unilateraal besluit van de EU is dat niet 

op wederzijdse basis door derde landen 

wordt toegepast; is van mening dat de 

internationale samenwerking beter kan 

worden bevorderd door middel van 
internationale overeenkomsten waarover is 

onderhandeld door de EU en derde 

landen; merkt op dat internationale 

overeenkomsten, in tegenstelling tot 

5. benadrukt dat 

gelijkwaardigheidsmechanismen en -

besluiten op unilaterale basis door de 

Europese Unie worden vastgesteld en 

uitgevoerd en gebaseerd zijn op EU-

normen, en onderstreept dat het om deze 

reden de EU in staat stelt bredere 

markttoegang te bieden dan internationale 

overeenkomsten; benadrukt dat alleen de 

interne markt kan voorzien in wederzijdse 

erkenning van regels en toezicht; 
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gelijkwaardigheid, kunnen voorzien in 

wederzijdse toegang voor financiële 

instellingen voor de EU en derde landen 

en in de wederzijdse erkenning van regels; 

Or. en 

 

Amendement  71 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

5. benadrukt dat de toekenning van 

gelijkwaardigheid in veel gevallen een 

unilateraal besluit van de EU is dat niet op 

wederzijdse basis door derde landen wordt 

toegepast; is van mening dat de 

internationale samenwerking beter kan 

worden bevorderd door middel van 

internationale overeenkomsten waarover 

is onderhandeld door de EU en derde 

landen; merkt op dat internationale 

overeenkomsten, in tegenstelling tot 

gelijkwaardigheid, kunnen voorzien in 

wederzijdse toegang voor financiële 

instellingen voor de EU en derde landen 

en in de wederzijdse erkenning van regels; 

5. benadrukt dat de toekenning van 

gelijkwaardigheid een unilateraal besluit 

van de EU is op basis van de toepassing 

van EU-normen en de kwaliteit van het 

toezicht; benadrukt dat geen van de 

bestaande internationale 

handelsovereenkomsten directe 

markttoegang voor financiële diensten 

voor de EU en derde landen biedt; 

Or. en 

 

Amendement  72 

Marisa Matias, Miguel Viegas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

5. benadrukt dat de toekenning van 

gelijkwaardigheid in veel gevallen een 

unilateraal besluit van de EU is dat niet op 

5. benadrukt dat de toekenning van 

gelijkwaardigheid in veel gevallen een 

unilateraal besluit van de EU is dat niet op 
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wederzijdse basis door derde landen wordt 

toegepast; is van mening dat de 

internationale samenwerking beter kan 

worden bevorderd door middel van 

internationale overeenkomsten waarover 

is onderhandeld door de EU en derde 

landen; merkt op dat internationale 

overeenkomsten, in tegenstelling tot 

gelijkwaardigheid, kunnen voorzien in 

wederzijdse toegang voor financiële 

instellingen voor de EU en derde landen en 

in de wederzijdse erkenning van regels; 

wederzijdse basis door derde landen wordt 

toegepast; merkt op dat internationale 

overeenkomsten, in tegenstelling tot 

gelijkwaardigheid, kunnen voorzien in 

wederzijdse toegang voor financiële 

instellingen voor de EU en derde landen en 

in de wederzijdse erkenning van regels; 

Or. en 

 

Amendement  73 

Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

5. benadrukt dat de toekenning van 

gelijkwaardigheid in veel gevallen een 

unilateraal besluit van de EU is dat niet op 

wederzijdse basis door derde landen wordt 

toegepast; is van mening dat de 

internationale samenwerking beter kan 

worden bevorderd door middel van 

internationale overeenkomsten waarover is 

onderhandeld door de EU en derde landen; 

merkt op dat internationale 

overeenkomsten, in tegenstelling tot 

gelijkwaardigheid, kunnen voorzien in 

wederzijdse toegang voor financiële 

instellingen voor de EU en derde landen en 

in de wederzijdse erkenning van regels; 

5. benadrukt dat de toekenning van 

gelijkwaardigheid een unilateraal besluit 

van de EU is dat in veel gevallen niet op 

wederzijdse basis door derde landen wordt 

toegepast; is van mening dat de 

internationale samenwerking in sommige 

gevallen beter kan worden bevorderd door 

middel van internationale overeenkomsten 

waarover is onderhandeld door de EU en 

derde landen; merkt op dat internationale 

overeenkomsten, in tegenstelling tot 

gelijkwaardigheid, kunnen voorzien in 

wederzijdse toegang voor financiële 

instellingen voor de EU en derde landen en 

in de wederzijdse erkenning van regels; 

Or. en 

 

Amendement  74 

Markus Ferber 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

5. benadrukt dat de toekenning van 

gelijkwaardigheid in veel gevallen een 

unilateraal besluit van de EU is dat niet op 

wederzijdse basis door derde landen wordt 

toegepast; is van mening dat de 

internationale samenwerking beter kan 

worden bevorderd door middel van 

internationale overeenkomsten waarover is 

onderhandeld door de EU en derde landen; 

merkt op dat internationale 

overeenkomsten, in tegenstelling tot 

gelijkwaardigheid, kunnen voorzien in 

wederzijdse toegang voor financiële 

instellingen voor de EU en derde landen en 

in de wederzijdse erkenning van regels; 

5. benadrukt dat de toekenning van 

gelijkwaardigheid in veel gevallen een 

unilateraal besluit van de EU is dat niet op 

wederzijdse basis door derde landen wordt 

toegepast; is van mening dat de 

internationale samenwerking beter kan 

worden bevorderd door middel van 

internationale overeenkomsten waarover is 

onderhandeld door de EU en derde landen; 

merkt op dat internationale 

overeenkomsten, in tegenstelling tot 

gelijkwaardigheid, kunnen voorzien in 

wederzijdse toegang voor financiële 

instellingen voor de EU en derde landen en 

in de wederzijdse erkenning van regels; 

wijst erop dat dergelijke internationale 

overeenkomsten zodanig moeten worden 

ontworpen dat de integriteit van de 

interne markt wordt beschermd, er geen 

ruimte is voor regelgevings- of 

toezichtsarbitrage, en er bepalingen 

moeten worden opgenomen om ervoor te 

zorgen dat in de loop van de tijd een hoog 

niveau van harmonisatie wordt 

gehandhaafd zonder de bevoegdheden 

van de wetgever van de Unie in te perken; 

Or. en 

 

Amendement  75 

Burkhard Balz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

5. benadrukt dat de toekenning van 

gelijkwaardigheid in veel gevallen een 

unilateraal besluit van de EU is dat niet op 

5. benadrukt dat de toekenning van 

gelijkwaardigheid in veel gevallen een 

unilateraal besluit van de EU is dat niet op 
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wederzijdse basis door derde landen wordt 

toegepast; is van mening dat de 

internationale samenwerking beter kan 

worden bevorderd door middel van 

internationale overeenkomsten waarover is 

onderhandeld door de EU en derde landen; 

merkt op dat internationale 

overeenkomsten, in tegenstelling tot 

gelijkwaardigheid, kunnen voorzien in 

wederzijdse toegang voor financiële 

instellingen voor de EU en derde landen en 

in de wederzijdse erkenning van regels; 

wederzijdse basis door derde landen wordt 

toegepast; is van mening dat de 

internationale samenwerking beter kan 

worden bevorderd door middel van 

internationale overeenkomsten waarover is 

onderhandeld door de EU en derde landen 

als deze zodanig zijn ontworpen dat 

regelgevingsarbitrage wordt voorkomen 

en deze voortdurend door bevoegde 

autoriteiten worden gecontroleerd om een 

gelijk speelveld inzake regelgeving te 

waarborgen; merkt op dat internationale 

overeenkomsten, in tegenstelling tot 

gelijkwaardigheid, kunnen voorzien in 

wederzijdse toegang voor financiële 

instellingen voor de EU en derde landen en 

in de wederzijdse erkenning van regels; 

Or. en 

 

Amendement  76 

Bernard Monot 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

5. benadrukt dat de toekenning van 

gelijkwaardigheid in veel gevallen een 

unilateraal besluit van de EU is dat niet op 

wederzijdse basis door derde landen wordt 

toegepast; is van mening dat de 

internationale samenwerking beter kan 

worden bevorderd door middel van 

internationale overeenkomsten waarover is 

onderhandeld door de EU en derde landen; 

merkt op dat internationale 

overeenkomsten, in tegenstelling tot 

gelijkwaardigheid, kunnen voorzien in 

wederzijdse toegang voor financiële 

instellingen voor de EU en derde landen en 

in de wederzijdse erkenning van regels; 

5. benadrukt dat de toekenning van 

gelijkwaardigheid in veel gevallen een 

unilateraal besluit van de EU is dat niet op 

wederzijdse basis door derde landen wordt 

toegepast; is van mening dat de 

internationale samenwerking beter kan 

worden bevorderd door middel van 

internationale overeenkomsten waarover is 

onderhandeld door de EU en derde landen; 

merkt op dat internationale 

overeenkomsten, in tegenstelling tot 

gelijkwaardigheid, kunnen voorzien in 

wederzijdse toegang voor financiële 

instellingen voor de EU en derde landen en 

in de wederzijdse erkenning van regels; 

maakt zich evenwel zorgen over het 

stelselmatig terugkerende scenario van 

internationale overeenkomsten die door 
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de Amerikaanse overheid zijn gesloten, 

maar nooit door het Congres zijn 

geratificeerd, en die de facto leiden tot een 

eenzijdige ontwapening van de EU-landen 

ten voordele van het betreden van de 

markt door Amerikaanse actoren; 

Or. fr 

 

Amendement  77 

Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 5 bis. onderstreept dat eventuele 

internationale overeenkomsten passende 

fiscale samenwerkingsregelingen moeten 

omvatten; evenals robuuste prudentiële 

uitzonderingsregelingen die niet aan 

noodzakelijkheidstoetsen zijn 

onderworpen om wettelijke garanties te 

bieden voor het recht van Europese, 

nationale en lokale autoriteiten om regels 

op te stellen in het openbaar belang; 

Or. en 

 

Amendement  78 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 5 bis. benadrukt dat de EU andere 

rechtsgebieden moet bevorderen om EU-

marktdeelnemers toegang te verlenen tot 

hun financiële markten; 
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Or. en 

 

Amendement  79 

Bernard Monot 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

6. erkent dat de 

gelijkwaardigheidsregeling van de EU een 

integraal onderdeel is van haar 

regelgevingskader voor financiële diensten 

en verschillende voordelen kan bieden, 

zoals: het wegnemen van onnodige 

regelgevende belemmeringen, een 

toename van de concurrentie, meer 

kapitaalinstromen naar de EU en meer 

instrumenten en investeringsopties voor 

bedrijven en investeerders in de EU; 

6. erkent dat de 

gelijkwaardigheidsregeling van de EU een 

integraal onderdeel is van haar 

regelgevingskader voor financiële diensten, 

maar heeft ernstige twijfels over het nut 

daarvan voor de economieën van de 

lidstaten; 

Or. fr 

 

Amendement  80 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

6. erkent dat de 

gelijkwaardigheidsregeling van de EU een 

integraal onderdeel is van haar 

regelgevingskader voor financiële diensten 

en verschillende voordelen kan bieden, 

zoals: het wegnemen van onnodige 

regelgevende belemmeringen, een toename 

van de concurrentie, meer 

kapitaalinstromen naar de EU en meer 

instrumenten en investeringsopties voor 

bedrijven en investeerders in de EU; 

6. erkent dat de 

gelijkwaardigheidsregeling van de EU een 

integraal onderdeel is van haar 

regelgevingskader voor financiële diensten 

en verschillende risico's met zich 

meebrengt: het wegnemen van 

noodzakelijke regelgevende 

belemmeringen, een toename van de 

concentratie, meer kapitaalinstromen naar 

en uit de EU en meer volatiliteit en 

aandacht voor het financiële stelsel van 

de EU; 
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Or. en 

 

Amendement  81 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

6. erkent dat de 

gelijkwaardigheidsregeling van de EU een 

integraal onderdeel is van haar 

regelgevingskader voor financiële diensten 

en verschillende voordelen kan bieden, 

zoals: het wegnemen van onnodige 

regelgevende belemmeringen, een toename 

van de concurrentie, meer 

kapitaalinstromen naar de EU en meer 

instrumenten en investeringsopties voor 

bedrijven en investeerders in de EU; 

6. erkent dat de 

gelijkwaardigheidsregeling van de EU een 

integraal onderdeel is van haar 

regelgevings- en toezichtskader voor 

financiële diensten en verschillende 

voordelen kan bieden, zoals: de stabiliteit 

in het financiële stelsel van de EU gezien 

de blootstelling aan buitenlandse risico's, 
het wegnemen van onnodige regelgevende 

belemmeringen, een toename van de 

concurrentie, meer kapitaalinstromen naar 

de EU, meer instrumenten en 

investeringsopties voor bedrijven en 

investeerders in de EU, sterkere 

investeerders- en 

consumentenbescherming en financiële 

stabiliteit; 

Or. en 

 

Amendement  82 

Roberto Gualtieri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

6. erkent dat de 

gelijkwaardigheidsregeling van de EU een 

integraal onderdeel is van haar 

regelgevingskader voor financiële diensten 

en verschillende voordelen kan bieden, 

zoals: het wegnemen van onnodige 

regelgevende belemmeringen, een toename 

6. erkent dat de 

gelijkwaardigheidsregeling van de EU een 

integraal onderdeel is van haar 

regelgevingskader voor financiële diensten 

en verschillende voordelen kan bieden, 

zoals: waarborging van financiële 

stabiliteit, een gelijk speelveld, het 
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van de concurrentie, meer 

kapitaalinstromen naar de EU en meer 

instrumenten en investeringsopties voor 

bedrijven en investeerders in de EU; 

wegnemen van onnodige regelgevende 

belemmeringen, een toename van de 

concurrentie, meer kapitaalinstromen naar 

de EU, meer instrumenten en 

investeringsopties voor bedrijven en 

investeerders in de EU, en sterkere 

investeerders- en 

consumentenbescherming; 

Or. en 

 

Amendement  83 

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

Werner Langen, Othmar Karas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

6. erkent dat de 

gelijkwaardigheidsregeling van de EU een 

integraal onderdeel is van haar 

regelgevingskader voor financiële diensten 

en verschillende voordelen kan bieden, 

zoals: het wegnemen van onnodige 

regelgevende belemmeringen, een toename 

van de concurrentie, meer 

kapitaalinstromen naar de EU en meer 

instrumenten en investeringsopties voor 

bedrijven en investeerders in de EU; 

6. erkent dat de 

gelijkwaardigheidsregeling van de EU een 

integraal onderdeel is van een aantal van 

de wetgevingshandelingen die het 
regelgevingskader voor financiële diensten 

vormen en verschillende voordelen kan 

bieden, zoals: het wegnemen van onnodige 

regelgevende belemmeringen, een toename 

van de concurrentie, meer 

kapitaalinstromen naar de EU en meer 

instrumenten en investeringsopties voor 

bedrijven en investeerders in de EU; 

Or. en 

 

Amendement  84 

Roberto Gualtieri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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7. herhaalt dat er door middel van 

besluiten inzake de gelijkwaardigheid geen 

rechten worden verleend aan financiële 

instellingen die vergelijkbaar zijn met het 

recht van vestiging en dienstverlening 

voor financiële diensten in de hele EU, 

maar erkent dat er door middel van deze 

besluiten instellingen uit derde landen 

beperkte toegang kan worden geboden tot 

de interne markt voor bepaalde producten; 

7. herhaalt dat besluiten inzake de 

gelijkwaardigheid entiteiten uit derde 

landen toestaan om diensten te verlenen 

via de interne markt in een beperkt aantal 

gevallen; 

Or. en 

 

Amendement  85 

Bernard Monot 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

7. herhaalt dat er door middel van 

besluiten inzake de gelijkwaardigheid geen 

rechten worden verleend aan financiële 

instellingen die vergelijkbaar zijn met het 

recht van vestiging en dienstverlening voor 

financiële diensten in de hele EU, maar 

erkent dat er door middel van deze 

besluiten instellingen uit derde landen 

beperkte toegang kan worden geboden tot 

de interne markt voor bepaalde producten; 

7. herhaalt dat er door middel van 

besluiten inzake de gelijkwaardigheid geen 

rechten worden verleend aan financiële 

instellingen die vergelijkbaar zijn met het 

recht van vestiging en dienstverlening voor 

financiële diensten in de hele EU, en 

benadrukt het feit dat door middel van 

deze besluiten, aan instellingen uit derde 

landen slechts beperkte toegang kan 

worden geboden tot de interne markt voor 

bepaalde producten en dat deze toegang 

vanzelfsprekend herroepbaar is, 

overeenkomstig het belang van de 

lidstaten; 

Or. fr 

 

Amendement  86 

Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 
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Ontwerpresolutie Amendement 

7. herhaalt dat er door middel van 

besluiten inzake de gelijkwaardigheid geen 

rechten worden verleend aan financiële 

instellingen die vergelijkbaar zijn met het 

recht van vestiging en dienstverlening voor 

financiële diensten in de hele EU, maar 

erkent dat er door middel van deze 

besluiten instellingen uit derde landen 

beperkte toegang kan worden geboden tot 

de interne markt voor bepaalde producten; 

7. herhaalt dat er door middel van 

besluiten inzake de gelijkwaardigheid geen 

rechten worden verleend aan in derde 

landen gevestigde financiële instellingen 

die vergelijkbaar zijn met het recht van 

vestiging en dienstverlening voor 

financiële diensten in de hele EU, maar 

wijst erop dat besluiten inzake de 

gelijkwaardigheid instellingen uit derde 

landen beperkte toegang kunnen bieden, 

gelijk aan het recht van vestiging en 

dienstverlening, tot de interne markt voor 

bepaalde producten volgend op een 

stapsgewijze, op wetgeving gespecificeerde 

benadering; 

Or. en 

 

Amendement  87 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

7. herhaalt dat er door middel van 

besluiten inzake de gelijkwaardigheid geen 

rechten worden verleend aan financiële 

instellingen die vergelijkbaar zijn met het 

recht van vestiging en dienstverlening voor 

financiële diensten in de hele EU, maar 

erkent dat er door middel van deze 

besluiten instellingen uit derde landen 

beperkte toegang kan worden geboden tot 

de interne markt voor bepaalde producten; 

7. herhaalt dat er in de meeste 

gevallen door middel van besluiten inzake 

de gelijkwaardigheid geen rechten worden 

verleend aan financiële instellingen die 

vergelijkbaar zijn met het recht van 

vestiging en dienstverlening voor 

financiële diensten in de hele EU, maar 

erkent dat er door middel van deze 

besluiten instellingen uit derde landen 

toegang wordt geboden tot de interne 

markt voor bepaalde producten; 

Or. en 

 

Amendement  88 
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Alain Lamassoure, Markus Ferber, Anne Sander, Gabriel Mato, Tom 

Vandenkendelaere, Fulvio Martusciello, Werner Langen 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

7. herhaalt dat er door middel van 

besluiten inzake de gelijkwaardigheid geen 

rechten worden verleend aan financiële 

instellingen die vergelijkbaar zijn met het 

recht van vestiging en dienstverlening voor 

financiële diensten in de hele EU, maar 

erkent dat er door middel van deze 

besluiten instellingen uit derde landen 

beperkte toegang kan worden geboden tot 

de interne markt voor bepaalde producten; 

7. herhaalt dat er in sommige gevallen 

door middel van besluiten inzake de 

gelijkwaardigheid geen rechten worden 

verleend aan financiële instellingen die 

vergelijkbaar zijn met het recht van 

vestiging en dienstverlening voor 

financiële diensten in de hele EU, maar 

erkent dat er door middel van deze 

besluiten instellingen uit derde landen 

toegang kan worden geboden tot de interne 

markt voor bepaalde producten of 

diensten; 

Or. en 

 

Amendement  89 

Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. onderstreept daarentegen dat het 

"EU-paspoort" ondernemingen het recht 

geeft om in de hele EER financiële 

diensten te verlenen, onder de vergunning 

die is verleend door hun thuisland en 

onder het toezicht van het land van 

herkomst, en dat het als zodanig niet 

beschikbaar is voor financiële instellingen 

die gevestigd zijn in niet-EER-landen, 

aangezien het is gebaseerd op een reeks 

onder EU-wetgeving geharmoniseerde 

prudentiële vereisten; en inzake 

wederzijdse erkenning van vergunningen; 
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Or. en 

 

Amendement  90 

Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 7 ter. verzoekt om besluiten inzake de 

gelijkwaardigheid van derde landen te 

onderwerpen aan passende fiscale 

samenwerkingsregelingen om 

automatische informatie-uitwisseling 

volgens internationale normen en een 

positieve voorafgaande beoordeling van 

de bepalingen van het derde land ter 

bestrijding van belastingfraude, 

belastingontwijking en het witwassen van 

geld te waarborgen; 

Or. en 

 

Amendement  91 

Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 quater (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 7 quater. wijst erop dat de wetgeving 

inzake financiële diensten van de EU 

voorziet in evoluerende modellen voor in 

derde landen gevestigde leveranciers met 

betrekking tot gedifferentieerde 

vergunningsprocedures, toezichts- en 

samenwerkingsregelingen; is in het 

bijzonder verheugd over de lopende 

werkzaamheden in de EMIR 2.2-

voorstellen die voorzien in een 

erkenningsproces van ondernemingen uit 
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derde landen die onder gedeeld toezicht 

staan van nationale en EU-autoriteiten en 

bindende toezichtsregelingen; is van 

mening dat de Commissie soortgelijke 

voorstellen voor andere 

marktinfrastructuren en belangrijke 

marktspelers moet overwegen, met 

inbegrip van regelingen van derde landen 

voor ratingbureaus, transactieregisters, 

benchmarks, en mogelijk 

handelsplatforms, en 

gegevensverstrekkers; 

Or. en 

 

Amendement  92 

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

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

8. benadrukt dat een van de 

belangrijkste doelstellingen voor 

gelijkwaardigheid erin bestaat de 

convergentie van de regelgeving te 

bevorderen op basis van internationale 

normen; 

8. benadrukt dat de belangrijkste 

doelstellingen voor gelijkwaardigheid erin 

bestaan te zorgen voor een gelijke 

behandeling van entiteiten uit derde 

landen en EU-bedrijven, en om de 

belangen van de interne markt en van 

consumenten te beschermen; dit kan 

leiden tot verdere convergentie van de 

regelgeving; 

Or. en 

 

Amendement  93 

Roberto Gualtieri, Jonás Fernández 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 
Ontwerpresolutie Amendement 



 

PE621.121v01-00 48/118 AM\1152343NL.docx 

NL 

8. benadrukt dat een van de 

belangrijkste doelstellingen voor 

gelijkwaardigheid erin bestaat de 

convergentie van de regelgeving te 

bevorderen op basis van internationale 

normen; 

8. benadrukt dat een van de 

belangrijkste doelstellingen voor 

gelijkwaardigheid erin bestaat een 

adequate toegang tot de markten voor 

financiële diensten mogelijk te maken, 

met behoud van de financiële stabiliteit, 

de integriteit van de interne markt en de 

autonomie van de besluitvorming in de 

Europese Unie, en onderstreept dat 

gelijkwaardigheid internationale 

samenwerking op een significante manier 

kan bevorderen en dat het goed aansluit 

bij samenwerking op regelgevingsgebied; 

Or. en 

 

Amendement  94 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

8. benadrukt dat een van de 

belangrijkste doelstellingen voor 
gelijkwaardigheid erin bestaat de 

convergentie van de regelgeving te 

bevorderen op basis van internationale 

normen; 

8. benadrukt dat gelijkwaardigheid 

een soeverein instrument van de EU is dat 

tot doel heeft een eerlijke en gelijke 

behandeling tussen EU-bedrijven en 

entiteiten uit derde landen te waarborgen 

en de convergentie van de regelgeving te 

bevorderen op basis van Europese normen, 

terwijl regelgevingsarbitrage wordt 

voorkomen, consumenten en 

investeerders worden beschermd, de 

financiële stabiliteit van de EU wordt 

behouden en de versnippering van haar 

interne markt wordt voorkomen; 

Or. en 

 

Amendement  95 

Neena Gill 

 

Ontwerpresolutie 
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Paragraaf 8 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

8. benadrukt dat een van de 

belangrijkste doelstellingen voor 

gelijkwaardigheid erin bestaat de 

convergentie van de regelgeving te 

bevorderen op basis van internationale 

normen; 

8. benadrukt dat de belangrijkste 

doelstellingen voor gelijkwaardigheid erin 

bestaan de convergentie van de 

regelgeving te bevorderen op basis van 

internationale normen, alsmede om een 

evenwicht te vinden tussen de behoeften 

aan financiële stabiliteit en 

investeerdersbescherming in de EU 

enerzijds, en de voordelen van het 

handhaven van open en wereldwijd 

geïntegreerde financiële markten van de 

EU anderzijds; 

Or. en 

 

Amendement  96 

Gabriel Mato 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

8. benadrukt dat een van de 

belangrijkste doelstellingen voor 

gelijkwaardigheid erin bestaat de 

convergentie van de regelgeving te 

bevorderen op basis van internationale 

normen; 

8. benadrukt dat de belangrijkste 

doelstellingen voor gelijkwaardigheid erin 

bestaan de convergentie van de 

regelgeving te bevorderen op basis van 

internationale normen en om een 

evenwicht te vinden tussen de behoeften 

aan financiële stabiliteit en 

investeerdersbescherming in de EU 

enerzijds, en de voordelen van het 

handhaven van open en wereldwijd 

geïntegreerde financiële markten van de 

EU anderzijds; 

Or. en 

 

Amendement  97 

Manuel dos Santos 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

8. benadrukt dat een van de 

belangrijkste doelstellingen voor 

gelijkwaardigheid erin bestaat de 

convergentie van de regelgeving te 

bevorderen op basis van internationale 

normen; 

8. benadrukt dat een van de 

belangrijkste doelstellingen voor 

gelijkwaardigheid erin bestaat de 

convergentie van de regelgeving te 

bevorderen op basis van Europese normen; 

Or. en 

 

Amendement  98 

Bernard Monot 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

8. benadrukt dat een van de 

belangrijkste doelstellingen voor 

gelijkwaardigheid erin bestaat de 

convergentie van de regelgeving te 

bevorderen op basis van internationale 

normen; 

8. benadrukt dat een van de 

belangrijkste erkende doelstellingen voor 

gelijkwaardigheid erin bestaat de 

convergentie van de regelgeving te 

bevorderen op basis van internationale 

normen, hoewel het er in werkelijkheid 

alleen om gaat de liquiditeiten, 

zekerheden en in het algemeen de 

bedrijfsactiviteiten van internationale 

financiële reuzen te blijven concentreren 

in een minimumaantal financiële centra; 

benadrukt dat deze kunstmatige 

concentratie van de financiële activiteiten 

in een zeer klein aantal centra van 

mondiaal belang schadelijk is voor de 

financiële stabiliteit en de economische 

belangen van landen waarvan de 

financiële liquiditeit is verdwenen ten 

gunste van deze internationale centra; 

Or. fr 
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Amendement  99 

Markus Ferber 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

8. benadrukt dat een van de 

belangrijkste doelstellingen voor 

gelijkwaardigheid erin bestaat de 

convergentie van de regelgeving te 

bevorderen op basis van internationale 

normen; 

8. benadrukt dat een van de 

belangrijkste doelstellingen voor 

gelijkwaardigheid erin bestaat de 

convergentie van de regelgeving te 

bevorderen op basis van internationale 

normen, waarbij de integriteit van de 

interne markt behouden moet blijven en 

de hoge normen worden gehandhaafd die 

in de hele EU zijn overeengekomen; 

Or. en 

 

Amendement  100 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

8. benadrukt dat een van de 

belangrijkste doelstellingen voor 

gelijkwaardigheid erin bestaat de 

convergentie van de regelgeving te 

bevorderen op basis van internationale 

normen; 

8. benadrukt dat een van de 

belangrijkste doelstellingen voor 

gelijkwaardigheid erin bestaat de 

convergentie van de regelgeving te 

bevorderen op basis van internationale 

normen, terwijl de mogelijkheid wordt 

gehandhaafd om de stabiliteit van de 

financiële markten van de EU te 

waarborgen; 

Or. en 

 

Amendement  101 

Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

8. benadrukt dat een van de 

belangrijkste doelstellingen voor 

gelijkwaardigheid erin bestaat de 

convergentie van de regelgeving te 

bevorderen op basis van internationale 

normen; 

8. benadrukt dat een van de 

belangrijkste doelstellingen voor 

gelijkwaardigheid erin bestaat de 

convergentie van de regelgeving, 

financiële stabiliteit en 

investeerdersbescherming, alsmede het 

verbeteren van samenwerking op het vlak 

van toezicht te bevorderen op basis van 

internationale normen; 

Or. en 

 

Amendement  102 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

8. benadrukt dat een van de 

belangrijkste doelstellingen voor 

gelijkwaardigheid erin bestaat de 

convergentie van de regelgeving te 

bevorderen op basis van internationale 

normen; 

8. benadrukt dat een van de 

belangrijkste doelstellingen voor 

gelijkwaardigheid erin bestaat de 

convergentie van de regelgeving te 

bevorderen op basis van internationale 

normen; herinnert eraan dat andere 

belangrijke doelstellingen voor 

gelijkwaardigheid erin bestaan een open 

en wereldwijd geïntegreerde financiële 

markt in de EU te handhaven; 

Or. en 

 

Amendement  103 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 
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Ontwerpresolutie Amendement 

8. benadrukt dat een van de 

belangrijkste doelstellingen voor 

gelijkwaardigheid erin bestaat de 

convergentie van de regelgeving te 

bevorderen op basis van internationale 

normen; 

8. benadrukt dat een van de 

belangrijkste doelstellingen voor 

gelijkwaardigheid erin bestaat de 

neerwaartse convergentie van de 

regelgeving te bevorderen op basis van de 

verlaging van internationale normen; 

Or. en 

 

Amendement  104 

Ashley Fox 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 8 bis. merkt op dat convergentie van de 

regelgeving moet worden gezien als 

resultaatgericht; 

Or. en 

 

Amendement  105 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

9. is van oordeel dat het huidige EU-

proces voor het toekennen van 

gelijkwaardigheid niet zeker en transparant 

genoeg is en dat hiervoor een 

gestructureerd en praktisch kader nodig is 

waarin duidelijke procedures uiteen 

worden gezet; 

9. is van oordeel dat het huidige EU-

proces voor het toekennen van 

gelijkwaardigheid niet transparant genoeg, 

en in sommige gevallen niet duidelijk 

genoeg is, met betrekking tot procedures 

die ten grondslag liggen aan de erkenning 

van toezichtskaders van derde landen; is 

van mening dat leidende beginselen de 

EU-gelijkwaardigheidsregelingen moeten 

onderstrepen, waarbij het proces 

transparanter zou zijn en meer 



 

PE621.121v01-00 54/118 AM\1152343NL.docx 

NL 

duidelijkheid zou verschaffen voor derde 

landen; 

Or. en 

 

Amendement  106 

Roberto Gualtieri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

9. is van oordeel dat het huidige EU-

proces voor het toekennen van 

gelijkwaardigheid niet zeker en 

transparant genoeg is en dat hiervoor een 

gestructureerd en praktisch kader nodig is 

waarin duidelijke procedures uiteen 

worden gezet; 

9. is van oordeel dat het huidige EU-

proces voor het toekennen van 

gelijkwaardigheid meer baat zou hebben 

bij meer transparantie en communicatie 

met marktdeelnemers; 

Or. en 

 

Amendement  107 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

9. is van oordeel dat het huidige EU-

proces voor het toekennen van 

gelijkwaardigheid niet zeker en 

transparant genoeg is en dat hiervoor een 

gestructureerd en praktisch kader nodig is 

waarin duidelijke procedures uiteen 

worden gezet; 

9. is van oordeel dat het EU-proces 

voor het toekennen van gelijkwaardigheid 

kan profiteren van een gestructureerd en 

praktisch kader waarin duidelijke 

procedures uiteen worden gezet; 

Or. en 

 

Amendement  108 
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Manuel dos Santos 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

9. is van oordeel dat het huidige EU-

proces voor het toekennen van 

gelijkwaardigheid niet zeker en 

transparant genoeg is en dat hiervoor een 

gestructureerd en praktisch kader nodig is 

waarin duidelijke procedures uiteen 

worden gezet; 

9. is van oordeel dat het huidige EU-

proces voor het toekennen van 

gelijkwaardigheid heterogeen is en dat 

hiervoor een gestructureerd en praktisch 

kader nodig is waarin duidelijke en 

transparante procedures uiteen worden 

gezet, met een leidende rol voor ETA's bij 

het maken van beoordelingen en doen van 

aanbevelingen aan de Commissie; 

Or. en 

 

Amendement  109 

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

Martusciello, Othmar Karas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

9. is van oordeel dat het huidige EU-

proces voor het toekennen van 

gelijkwaardigheid niet zeker en transparant 

genoeg is en dat hiervoor een 

gestructureerd en praktisch kader nodig is 

waarin duidelijke procedures uiteen 

worden gezet; 

9. is van oordeel dat het huidige EU-

proces voor het toekennen van 

gelijkwaardigheid niet transparant genoeg 

is en dat hiervoor een gestructureerd en 

praktisch kader nodig is waarin duidelijke 

procedures en richtsnoeren uiteen worden 

gezet met betrekking tot de mate van 

verfijning van de door de Commissie uit te 

voeren beoordeling; 

Or. en 

 

Amendement  110 

Markus Ferber 

 

Ontwerpresolutie 
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Paragraaf 9 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

9. is van oordeel dat het huidige EU-

proces voor het toekennen van 

gelijkwaardigheid niet zeker en transparant 

genoeg is en dat hiervoor een 

gestructureerd en praktisch kader nodig is 

waarin duidelijke procedures uiteen 

worden gezet; 

9. is van oordeel dat het huidige EU-

proces voor het toekennen van 

gelijkwaardigheid niet zeker en transparant 

genoeg is vanwege de verscheidenheid 

aan bepalingen in verschillende 

wetgevingsteksten; wijst erop dat een meer 

gestructureerd en praktisch horizontaal 

kader waarin duidelijke procedures uiteen 

worden gezet de moeite waard zou zijn om 

te overwegen; 

Or. en 

 

Amendement  111 

Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

9. is van oordeel dat het huidige EU-

proces voor het toekennen van 

gelijkwaardigheid niet zeker en transparant 

genoeg is en dat hiervoor een 

gestructureerd en praktisch kader nodig is 

waarin duidelijke procedures uiteen 

worden gezet; 

9. is van oordeel dat het huidige EU-

proces voor het toekennen van 

gelijkwaardigheid niet transparant genoeg 

is en dat hiervoor een gestructureerd, 

gestroomlijnd en praktisch kader nodig is 

waarin duidelijke procedures uiteen 

worden gezet; 

Or. en 

 

Amendement  112 

Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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10. is van mening dat besluiten inzake 

de gelijkwaardigheid en internationale 

overeenkomsten objectief, evenredig en 

risicogevoelig moeten zijn en moeten 

worden genomen respectievelijk gesloten 

in het belang van de Unie en haar burgers; 

10. is van mening dat besluiten inzake 

de gelijkwaardigheid en internationale 

overeenkomsten risicogevoelig moeten zijn 

en moeten worden genomen respectievelijk 

gesloten in het belang van de Unie en haar 

burgers, gezien het centrale belang van de 

interne markt voor het bereiken van de 

beste economische belangen van EU-

burgers; 

Or. en 

 

Amendement  113 

Roberto Gualtieri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

10. is van mening dat besluiten inzake 

de gelijkwaardigheid en internationale 

overeenkomsten objectief, evenredig en 

risicogevoelig moeten zijn en moeten 

worden genomen respectievelijk gesloten 

in het belang van de Unie en haar burgers; 

10. is van mening dat besluiten inzake 

de gelijkwaardigheid objectief, evenredig 

en risicogevoelig moeten zijn en moeten 

worden genomen respectievelijk gesloten 

in het belang van de Unie en haar burgers; 

Or. en 

 

Amendement  114 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

10. is van mening dat besluiten inzake 

de gelijkwaardigheid en internationale 

overeenkomsten objectief, evenredig en 

risicogevoelig moeten zijn en moeten 

worden genomen respectievelijk gesloten 

in het belang van de Unie en haar burgers; 

10. is van mening dat besluiten inzake 

de gelijkwaardigheid objectief, evenredig 

en risicogevoelig moeten zijn en moeten 

worden genomen respectievelijk gesloten 

in het belang van de Unie en haar burgers; 
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Or. en 

 

Amendement  115 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

10. is van mening dat besluiten inzake 

de gelijkwaardigheid en internationale 

overeenkomsten objectief, evenredig en 

risicogevoelig moeten zijn en moeten 

worden genomen respectievelijk gesloten 

in het belang van de Unie en haar burgers; 

10. is van mening dat besluiten inzake 

de gelijkwaardigheid en 

samenwerkingsovereenkomsten objectief, 

evenredig en risicogevoelig moeten zijn en 

moeten worden genomen respectievelijk 

gesloten in het belang van de Unie en haar 

burgers, met de bedoeling de financiële 

stabiliteit van de EU te behouden en de 

versnippering van haar interne markt te 

voorkomen; 

Or. en 

 

Amendement  116 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

10. is van mening dat besluiten inzake 

de gelijkwaardigheid en internationale 

overeenkomsten objectief, evenredig en 

risicogevoelig moeten zijn en moeten 

worden genomen respectievelijk gesloten 

in het belang van de Unie en haar burgers; 

10. is van mening dat besluiten inzake 

de gelijkwaardigheid en internationale 

overeenkomsten objectief, evenredig en 

risicogevoelig moeten zijn en moeten 

worden genomen respectievelijk gesloten 

in het belang van de Unie, al haar lidstaten 

en burgers; 

Or. en 

 

Amendement  117 

Bernard Monot 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

10. is van mening dat besluiten inzake 

de gelijkwaardigheid en internationale 

overeenkomsten objectief, evenredig en 

risicogevoelig moeten zijn en moeten 

worden genomen respectievelijk gesloten 

in het belang van de Unie en haar burgers; 

10. is van mening dat besluiten inzake 

de gelijkwaardigheid en internationale 

overeenkomsten objectief, evenredig en 

risicogevoelig moeten zijn en moeten 

worden genomen respectievelijk gesloten 

in het belang van de lidstaten van de Unie 

en hun burgers; 

Or. fr 

 

Amendement  118 

Markus Ferber 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

10. is van mening dat besluiten inzake 

de gelijkwaardigheid en internationale 

overeenkomsten objectief, evenredig en 

risicogevoelig moeten zijn en moeten 

worden genomen respectievelijk gesloten 

in het belang van de Unie en haar burgers; 

10. is van mening dat besluiten inzake 

de gelijkwaardigheid en internationale 

overeenkomsten objectief, evenredig en 

risicogevoelig moeten zijn en moeten 

worden genomen respectievelijk gesloten 

in het belang van de Unie en haar burgers; 

wijst erop dat dit niet alleen een technisch 

proces is, maar ook een politiek proces; 

benadrukt dat de wetgever van de Unie op 

passende wijze bij dergelijke beslissingen 

moet worden betrokken; 

Or. en 

 

Amendement  119 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 10 bis. is van mening dat besluiten inzake 

de gelijkwaardigheid en internationale 

overeenkomsten ook expliciet moeten 

voldoen aan een bindend beginsel van 

non-discriminatie, op dezelfde manier als 

de door de Wereldhandelsorganisatie 

gevolgde en gepropageerde aanpak; is 

voorts van mening dat er sprake moet zijn 

van non-discriminatie tussen derde 

landen zelf, zodat ze allemaal op dezelfde 

transparante basis en volgens dezelfde 

tijdskaders en regelmaat worden 

beoordeeld, alsook tussen bedrijven uit de 

EU en derde landen, zodat een hogere 

norm niet moet worden toegepast op 

vergelijkbare niet-EU-bedrijven dan van 

EU-bedrijven vereist zou zijn, 

eenvoudigweg op basis van nationaliteit; 

Or. en 

 

Amendement  120 

Ashley Fox 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

11. plaatst vraagtekens bij de logica 

achter besluiten inzake de 

gelijkwaardigheid die doorgaans worden 

genomen in de vorm van 

uitvoeringshandelingen; dringt erop aan 

dat het proces voor het toekennen van 

gelijkwaardigheid aan een derde land op 

het gebied van financiële diensten altijd 

moet worden gecontroleerd door het 

Parlement en dat deze besluiten, gezien 

hun politieke aard en met het oog op een 

grotere transparantie, moeten worden 

genomen in de vorm van gedelegeerde 

handelingen; 

Schrappen 
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Or. en 

 

Amendement  121 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

11. plaatst vraagtekens bij de logica 

achter besluiten inzake de 

gelijkwaardigheid die doorgaans worden 

genomen in de vorm van 

uitvoeringshandelingen; dringt erop aan 

dat het proces voor het toekennen van 

gelijkwaardigheid aan een derde land op 

het gebied van financiële diensten altijd 

moet worden gecontroleerd door het 

Parlement en dat deze besluiten, gezien 

hun politieke aard en met het oog op een 

grotere transparantie, moeten worden 

genomen in de vorm van gedelegeerde 

handelingen; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  122 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

11. plaatst vraagtekens bij de logica 

achter besluiten inzake de 

gelijkwaardigheid die doorgaans worden 

genomen in de vorm van 

uitvoeringshandelingen; dringt erop aan 

dat het proces voor het toekennen van 

gelijkwaardigheid aan een derde land op 

het gebied van financiële diensten altijd 

moet worden gecontroleerd door het 

Parlement en dat deze besluiten, gezien 

Schrappen 
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hun politieke aard en met het oog op een 

grotere transparantie, moeten worden 

genomen in de vorm van gedelegeerde 

handelingen; 

Or. en 

 

Amendement  123 

Roberto Gualtieri, Jonás Fernández 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

11. plaatst vraagtekens bij de logica 

achter besluiten inzake de 

gelijkwaardigheid die doorgaans worden 

genomen in de vorm van 

uitvoeringshandelingen; dringt erop aan 

dat het proces voor het toekennen van 

gelijkwaardigheid aan een derde land op 

het gebied van financiële diensten altijd 

moet worden gecontroleerd door het 

Parlement en dat deze besluiten, gezien 
hun politieke aard en met het oog op een 

grotere transparantie, moeten worden 

genomen in de vorm van gedelegeerde 

handelingen; 

11. is van mening dat besluiten inzake 

de gelijkwaardigheid, met inbegrip van 

hun intrekking, een passende 

parlementaire controle vereisen; staat 

klaar om met de Commissie de nodige 

regelingen te bespreken; 

Or. en 

 

Amendement  124 

Manuel dos Santos 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

11. plaatst vraagtekens bij de logica 

achter besluiten inzake de 

gelijkwaardigheid die doorgaans worden 

genomen in de vorm van 

11. is van mening dat besluiten inzake 

de gelijkwaardigheid doorgaans technisch 

van aard zijn; dringt erop aan dat het 

proces voor het toekennen van 
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uitvoeringshandelingen; dringt erop aan 

dat het proces voor het toekennen van 

gelijkwaardigheid aan een derde land op 

het gebied van financiële diensten altijd 

moet worden gecontroleerd door het 

Parlement en dat deze besluiten, gezien 

hun politieke aard en met het oog op een 

grotere transparantie, moeten worden 

genomen in de vorm van gedelegeerde 

handelingen; 

gelijkwaardigheid aan een derde land op 

het gebied van financiële diensten altijd 

moet worden gecontroleerd door het 

Parlement met het oog op een grotere 

transparantie; 

Or. en 

 

Amendement  125 

Markus Ferber 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

11. plaatst vraagtekens bij de logica 

achter besluiten inzake de 

gelijkwaardigheid die doorgaans worden 

genomen in de vorm van 

uitvoeringshandelingen; dringt erop aan dat 

het proces voor het toekennen van 

gelijkwaardigheid aan een derde land op 

het gebied van financiële diensten altijd 

moet worden gecontroleerd door het 

Parlement en dat deze besluiten, gezien 

hun politieke aard en met het oog op een 

grotere transparantie, moeten worden 

genomen in de vorm van gedelegeerde 

handelingen; 

11. plaatst vraagtekens bij de logica 

achter besluiten inzake de 

gelijkwaardigheid die doorgaans worden 

genomen in de vorm van 

uitvoeringshandelingen; dringt erop aan dat 

het proces voor het toekennen van 

gelijkwaardigheid aan een derde land op 

het gebied van financiële diensten altijd 

moet worden gecontroleerd door de 

wetgever van de Unie en dat deze 

besluiten, gezien hun politieke aard en met 

het oog op een grotere transparantie, 

moeten worden genomen in de vorm van 

gedelegeerde handelingen; 

Or. en 

 

Amendement  126 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 
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Ontwerpresolutie Amendement 

11. plaatst vraagtekens bij de logica 

achter besluiten inzake de 

gelijkwaardigheid die doorgaans worden 

genomen in de vorm van 

uitvoeringshandelingen; dringt erop aan dat 

het proces voor het toekennen van 

gelijkwaardigheid aan een derde land op 

het gebied van financiële diensten altijd 

moet worden gecontroleerd door het 

Parlement en dat deze besluiten, gezien 

hun politieke aard en met het oog op een 

grotere transparantie, moeten worden 

genomen in de vorm van gedelegeerde 

handelingen; 

11. plaatst vraagtekens bij de logica 

achter besluiten inzake de 

gelijkwaardigheid die doorgaans worden 

genomen in de vorm van 

uitvoeringshandelingen; dringt erop aan dat 

het proces voor het toekennen van 

gelijkwaardigheid aan een derde land op 

het gebied van financiële diensten altijd 

moet worden gecontroleerd door het 

Europees Parlement en de nationale 

parlementen en dat deze besluiten, gezien 

hun politieke aard en met het oog op een 

grotere transparantie, moeten worden 

genomen in de vorm van gedelegeerde 

handelingen; 

Or. en 

 

Amendement  127 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Gabriel Mato, Fulvio Martusciello 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

11. plaatst vraagtekens bij de logica 

achter besluiten inzake de 

gelijkwaardigheid die doorgaans worden 

genomen in de vorm van 

uitvoeringshandelingen; dringt erop aan dat 

het proces voor het toekennen van 

gelijkwaardigheid aan een derde land op 

het gebied van financiële diensten altijd 

moet worden gecontroleerd door het 

Parlement en dat deze besluiten, gezien hun 

politieke aard en met het oog op een 

grotere transparantie, moeten worden 

genomen in de vorm van gedelegeerde 

handelingen; 

11. plaatst vraagtekens bij de logica 

achter besluiten inzake de 

gelijkwaardigheid die doorgaans worden 

genomen in de vorm van 

uitvoeringshandelingen; dringt erop aan dat 

het proces voor het toekennen van 

gelijkwaardigheid aan een derde land op 

het gebied van financiële diensten in de 

belangrijkste gevallen moet worden 

gecontroleerd door het Parlement en dat 

dergelijke besluiten, gezien hun politieke 

aard en met het oog op een grotere 

transparantie, moeten worden genomen in 

de vorm van gedelegeerde handelingen; 

Or. en 
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Amendement  128 

Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

11. plaatst vraagtekens bij de logica 

achter besluiten inzake de 

gelijkwaardigheid die doorgaans worden 

genomen in de vorm van 

uitvoeringshandelingen; dringt erop aan dat 

het proces voor het toekennen van 

gelijkwaardigheid aan een derde land op 

het gebied van financiële diensten altijd 

moet worden gecontroleerd door het 

Parlement en dat deze besluiten, gezien 

hun politieke aard en met het oog op een 

grotere transparantie, moeten worden 

genomen in de vorm van gedelegeerde 

handelingen; 

11. plaatst vraagtekens bij de logica 

achter besluiten inzake de 

gelijkwaardigheid die doorgaans worden 

genomen in de vorm van 

uitvoeringshandelingen; dringt erop aan dat 

het proces voor het toekennen van 

gelijkwaardigheid aan een derde land op 

het gebied van financiële diensten altijd 

moet worden gecontroleerd door het 

Parlement en dat deze besluiten waarbij 

verschillende beleidsdoelstellingen in 

evenwicht zijn, gezien hun politieke aard 

en met het oog op een grotere 

transparantie, moeten worden genomen in 

de vorm van gedelegeerde handelingen; 

Or. en 

 

Amendement  129 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

12. merkt op dat het besluit van de 

Commissie van 21 december 2017 om 

gelijkwaardigheid toe te kennen aan 

Zwitserse aandelenhandelsplatformen – 

beperkt tot een periode van 

twaalf maanden, met een mogelijke 

verlenging wanneer voldoende 

vooruitgang wordt geboekt ten aanzien 

van een gemeenschappelijk institutioneel 

kader – voornamelijk een politiek besluit 

was en werd gebruikt om in verband met 

Schrappen 
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een andere beleidskwestie voordelen te 

behalen; betreurt het feit dat het 

Parlement geen inbreng had in dit besluit; 

Or. en 

 

Amendement  130 

Manuel dos Santos 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

12. merkt op dat het besluit van de 

Commissie van 21 december 2017 om 

gelijkwaardigheid toe te kennen aan 

Zwitserse aandelenhandelsplatformen – 

beperkt tot een periode van 

twaalf maanden, met een mogelijke 

verlenging wanneer voldoende 

vooruitgang wordt geboekt ten aanzien 

van een gemeenschappelijk institutioneel 

kader – voornamelijk een politiek besluit 

was en werd gebruikt om in verband met 

een andere beleidskwestie voordelen te 

behalen; betreurt het feit dat het 

Parlement geen inbreng had in dit besluit; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  131 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

12. merkt op dat het besluit van de 

Commissie van 21 december 2017 om 

gelijkwaardigheid toe te kennen aan 

Zwitserse aandelenhandelsplatformen – 

beperkt tot een periode van 

12. neemt kennis van het besluit van 

de Commissie van 21 december 2017 om 

gelijkwaardigheid toe te kennen aan 

Zwitserse aandelenhandelsplatformen – 

beperkt tot een periode van 
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twaalf maanden, met een mogelijke 

verlenging wanneer voldoende vooruitgang 

wordt geboekt ten aanzien van een 

gemeenschappelijk institutioneel kader – 

voornamelijk een politiek besluit was en 

werd gebruikt om in verband met een 

andere beleidskwestie voordelen te 

behalen; betreurt het feit dat het 

Parlement geen inbreng had in dit besluit; 

twaalf maanden, met een mogelijke 

verlenging wanneer voldoende vooruitgang 

wordt geboekt ten aanzien van een 

gemeenschappelijk institutioneel kader; 

Or. en 

 

Amendement  132 

Roberto Gualtieri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

12. merkt op dat het besluit van de 

Commissie van 21 december 2017 om 

gelijkwaardigheid toe te kennen aan 

Zwitserse aandelenhandelsplatformen – 

beperkt tot een periode van 

twaalf maanden, met een mogelijke 

verlenging wanneer voldoende vooruitgang 

wordt geboekt ten aanzien van een 

gemeenschappelijk institutioneel kader – 

voornamelijk een politiek besluit was en 

werd gebruikt om in verband met een 

andere beleidskwestie voordelen te 

behalen; betreurt het feit dat het 

Parlement geen inbreng had in dit besluit; 

12. neemt kennis van het besluit van 

de Commissie van 21 december 2017 om 

gelijkwaardigheid toe te kennen aan 

Zwitserse aandelenhandelsplatformen, 

beperkt tot een periode van 

twaalf maanden, met een mogelijke 

verlenging wanneer voldoende vooruitgang 

wordt geboekt ten aanzien van een 

gemeenschappelijk institutioneel kader; 

Or. en 

 

Amendement  133 

Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 
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Ontwerpresolutie Amendement 

12. merkt op dat het besluit van de 

Commissie van 21 december 2017 om 

gelijkwaardigheid toe te kennen aan 

Zwitserse aandelenhandelsplatformen – 

beperkt tot een periode van 

twaalf maanden, met een mogelijke 

verlenging wanneer voldoende vooruitgang 

wordt geboekt ten aanzien van een 

gemeenschappelijk institutioneel kader – 

voornamelijk een politiek besluit was en 

werd gebruikt om in verband met een 

andere beleidskwestie voordelen te 

behalen; betreurt het feit dat het Parlement 

geen inbreng had in dit besluit; 

12. merkt op dat het besluit van de 

Commissie van 21 december 2017 om 

gelijkwaardigheid toe te kennen aan 

Zwitserse aandelenhandelsplatformen – 

beperkt tot een periode van 

twaalf maanden, met een mogelijke 

verlenging wanneer voldoende vooruitgang 

wordt geboekt ten aanzien van een 

gemeenschappelijk institutioneel kader; 

betreurt het feit dat het Parlement geen 

inbreng had in dit besluit; verzoekt de 

Commissie ervoor te zorgen dat 

toekomstige bilaterale overeenkomsten 

met Zwitserland een gelijkwaardige norm 

en tenuitvoerlegging van maatregelen 

waarborgen tegen financiële misdrijven, 

belastingontwijking en fiscale staatssteun; 

Or. en 

 

Amendement  134 

Markus Ferber 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

12. merkt op dat het besluit van de 

Commissie van 21 december 2017 om 

gelijkwaardigheid toe te kennen aan 

Zwitserse aandelenhandelsplatformen – 

beperkt tot een periode van 

twaalf maanden, met een mogelijke 

verlenging wanneer voldoende vooruitgang 

wordt geboekt ten aanzien van een 

gemeenschappelijk institutioneel kader – 

voornamelijk een politiek besluit was en 

werd gebruikt om in verband met een 

andere beleidskwestie voordelen te 

behalen; betreurt het feit dat het Parlement 

geen inbreng had in dit besluit; 

12. merkt op dat het besluit van de 

Commissie van 21 december 2017 om 

gelijkwaardigheid toe te kennen aan 

Zwitserse aandelenhandelsplatformen als 

onderdeel van de MiFID II/MiFIR-

gelijkwaardigheidsprocedure – beperkt tot 

een periode van twaalf maanden, met een 

mogelijke verlenging wanneer voldoende 

vooruitgang wordt geboekt ten aanzien van 

een gemeenschappelijk institutioneel kader 

– voornamelijk een politiek besluit was en 

werd gebruikt om in verband met een 

andere beleidskwestie voordelen te 

behalen; betreurt het feit dat het Europees 

Parlement geen inbreng had in dit besluit; 

merkt op dat uit dit incident blijkt dat 
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gelijkwaardigheidsprocedures niet louter 

technisch zijn; 

Or. en 

 

Amendement  135 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

13. wijst erop dat de Commissie het 

recht heeft om besluiten inzake de 

gelijkwaardigheid in te trekken en is van 

mening dat het Parlement tijdig moet 

worden geraadpleegd alvorens een 

dergelijk besluit tot intrekking wordt 

genomen; verzoekt om de invoering van 

duidelijke procedures en termijnen voor 

de goedkeuring, intrekking of opschorting 

van besluiten inzake de 

gelijkwaardigheid; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  136 

Roberto Gualtieri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

13. wijst erop dat de Commissie het 

recht heeft om besluiten inzake de 

gelijkwaardigheid in te trekken en is van 

mening dat het Parlement tijdig moet 

worden geraadpleegd alvorens een 

dergelijk besluit tot intrekking wordt 

genomen; verzoekt om de invoering van 

duidelijke procedures en termijnen voor 

de goedkeuring, intrekking of opschorting 

Schrappen 
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van besluiten inzake de 

gelijkwaardigheid; 

Or. en 

 

Amendement  137 

Ashley Fox 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

13. wijst erop dat de Commissie het 

recht heeft om besluiten inzake de 

gelijkwaardigheid in te trekken en is van 

mening dat het Parlement tijdig moet 

worden geraadpleegd alvorens een 

dergelijk besluit tot intrekking wordt 

genomen; verzoekt om de invoering van 

duidelijke procedures en termijnen voor 

de goedkeuring, intrekking of opschorting 

van besluiten inzake de 

gelijkwaardigheid; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  138 

Manuel dos Santos 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

13. wijst erop dat de Commissie het 

recht heeft om besluiten inzake de 

gelijkwaardigheid in te trekken en is van 

mening dat het Parlement tijdig moet 

worden geraadpleegd alvorens een 

dergelijk besluit tot intrekking wordt 

genomen; verzoekt om de invoering van 

duidelijke procedures en termijnen voor de 

13. verzoekt om de invoering van 

duidelijke procedures en termijnen voor de 

goedkeuring, intrekking of opschorting van 

besluiten inzake de gelijkwaardigheid; 
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goedkeuring, intrekking of opschorting van 

besluiten inzake de gelijkwaardigheid; 

Or. en 

 

Amendement  139 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

13. wijst erop dat de Commissie het 

recht heeft om besluiten inzake de 

gelijkwaardigheid in te trekken en is van 

mening dat het Parlement tijdig moet 

worden geraadpleegd alvorens een 

dergelijk besluit tot intrekking wordt 

genomen; verzoekt om de invoering van 

duidelijke procedures en termijnen voor de 

goedkeuring, intrekking of opschorting van 

besluiten inzake de gelijkwaardigheid; 

13. wijst erop dat de Commissie het 

recht heeft om besluiten inzake de 

gelijkwaardigheid in te trekken; verzoekt 

om de invoering van duidelijke procedures 

en termijnen voor de goedkeuring, 

intrekking of opschorting van besluiten 

inzake de gelijkwaardigheid; 

Or. en 

 

Amendement  140 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

13. wijst erop dat de Commissie het 

recht heeft om besluiten inzake de 

gelijkwaardigheid in te trekken en is van 

mening dat het Parlement tijdig moet 

worden geraadpleegd alvorens een 

dergelijk besluit tot intrekking wordt 

genomen; verzoekt om de invoering van 

duidelijke procedures en termijnen voor de 

goedkeuring, intrekking of opschorting van 

besluiten inzake de gelijkwaardigheid; 

13. wijst erop dat de Commissie het 

recht heeft om besluiten inzake de 

gelijkwaardigheid in te trekken en is van 

mening dat de Commissie het Parlement 

uitvoerig moet uitleggen waarom een 

dergelijk besluit tot intrekking wordt 

genomen; verzoekt om de invoering van 

duidelijke procedures en termijnen voor de 

goedkeuring, intrekking of opschorting van 

besluiten inzake de gelijkwaardigheid; 
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Or. en 

 

Amendement  141 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Gabriel Mato, Fulvio Martusciello 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

13. wijst erop dat de Commissie het 

recht heeft om besluiten inzake de 

gelijkwaardigheid in te trekken en is van 

mening dat het Parlement tijdig moet 

worden geraadpleegd alvorens een 

dergelijk besluit tot intrekking wordt 

genomen; verzoekt om de invoering van 

duidelijke procedures en termijnen voor de 

goedkeuring, intrekking of opschorting van 

besluiten inzake de gelijkwaardigheid; 

13. wijst erop dat de Commissie het 

recht heeft om besluiten inzake de 

gelijkwaardigheid in te trekken en is van 

mening dat het Parlement tijdig moet 

worden geraadpleegd alvorens een 

dergelijk besluit tot intrekking wordt 

genomen; verzoekt om de invoering van 

duidelijke procedures voor de goedkeuring, 

intrekking of opschorting van besluiten 

inzake de gelijkwaardigheid; 

Or. en 

 

Amendement  142 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

13. wijst erop dat de Commissie het 

recht heeft om besluiten inzake de 

gelijkwaardigheid in te trekken en is van 

mening dat het Parlement tijdig moet 

worden geraadpleegd alvorens een 

dergelijk besluit tot intrekking wordt 

genomen; verzoekt om de invoering van 

duidelijke procedures en termijnen voor de 

goedkeuring, intrekking of opschorting van 

besluiten inzake de gelijkwaardigheid; 

13. wijst erop dat de Commissie het 

recht heeft om besluiten inzake de 

gelijkwaardigheid in te trekken en is van 

mening dat het Europees Parlement en de 

nationale parlementen tijdig moeten 

worden geraadpleegd alvorens een 

dergelijk besluit tot intrekking wordt 

genomen; verzoekt om de invoering van 

duidelijke procedures en termijnen voor de 

goedkeuring, intrekking of opschorting van 

besluiten inzake de gelijkwaardigheid; 

Or. en 
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Amendement  143 

Bernard Monot 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

13. wijst erop dat de Commissie het 

recht heeft om besluiten inzake de 

gelijkwaardigheid in te trekken en is van 

mening dat het Parlement tijdig moet 

worden geraadpleegd alvorens een 

dergelijk besluit tot intrekking wordt 

genomen; verzoekt om de invoering van 

duidelijke procedures en termijnen voor de 

goedkeuring, intrekking of opschorting van 

besluiten inzake de gelijkwaardigheid; 

13. wijst erop dat de Commissie het 

recht heeft om besluiten inzake de 

gelijkwaardigheid in te trekken en is van 

mening dat het Parlement tijdig moet 

worden geraadpleegd alvorens een 

dergelijk besluit tot intrekking wordt 

genomen; verzoekt om de invoering van 

duidelijke procedures en termijnen voor de 

goedkeuring, intrekking of opschorting van 

besluiten inzake de gelijkwaardigheid; 

verlangt dat het Parlement te allen tijde de 

bevoegdheid heeft een verzoek tot 

intrekking van een 

gelijkwaardigheidsbesluit in te dienen; 

Or. fr 

 

Amendement  144 

Ashley Fox 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 13 bis. merkt op dat de Commissie op 

advies van de ETA's het recht heeft 

besluiten inzake de gelijkwaardigheid in 

te trekken; verzoekt om de invoering van 

duidelijke procedures en termijnen voor 

de goedkeuring, intrekking of opschorting 

van besluiten inzake de 

gelijkwaardigheid; merkt op dat om de 

gelijkwaardigheid doeltreffend en 

betrouwbaar te laten zijn, opzegtermijnen 

van passende duur moeten zijn, zoals uit 
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onderzoek door de ETA's naar voren is 

gekomen; 

Or. en 

 

Amendement  145 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

14. is bezorgd dat er geen consistent 

kader bestaat voor doorlopend toezicht op 

regelingen van derde landen die als 

gelijkwaardig zijn aangemerkt; is van 

mening dat de Europese toezichthoudende 

autoriteiten (ETA's) de bevoegdheid 

moeten krijgen om ontwikkelingen op 

regelgevingsgebied in derde landen te 

monitoren en eist dat het Parlement op de 

hoogte wordt gehouden van de lopende 

monitoring van de regelgeving in derde 

landen; 

14. is bezorgd dat er geen consistent 

kader bestaat voor doorlopend toezicht op 

regelingen van derde landen die als 

gelijkwaardig zijn aangemerkt; is van 

mening dat de Europese toezichthoudende 

autoriteiten (ETA's) de bevoegdheid 

moeten krijgen om ontwikkelingen op 

regelgevingsgebied in derde landen te 

monitoren; 

Or. en 

 

Amendement  146 

Roberto Gualtieri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

14. is bezorgd dat er geen consistent 

kader bestaat voor doorlopend toezicht op 

regelingen van derde landen die als 

gelijkwaardig zijn aangemerkt; is van 

mening dat de Europese toezichthoudende 

autoriteiten (ETA's) de bevoegdheid 

moeten krijgen om ontwikkelingen op 

regelgevingsgebied in derde landen te 

14. is van mening dat herziene en 

verbeterde 

gelijkwaardigheidsmechanismen de 

doeltreffendheid van dit middel zouden 

vergroten; is verheugd over de lopende 

evaluatie van 

gelijkwaardigheidsbepalingen in een 

aantal wetgevingsvoorstellen; is van 
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monitoren en eist dat het Parlement op de 

hoogte wordt gehouden van de lopende 

monitoring van de regelgeving in derde 

landen; 

mening dat de Europese toezichthoudende 

autoriteiten (ETA's) ontwikkelingen op 

regelgevingsgebied in derde landen moeten 

kunnen monitoren en eist dat het 

Parlement naar behoren op de hoogte 

wordt gehouden; 

Or. en 

 

Amendement  147 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

14. is bezorgd dat er geen consistent 

kader bestaat voor doorlopend toezicht op 

regelingen van derde landen die als 

gelijkwaardig zijn aangemerkt; is van 

mening dat de Europese toezichthoudende 

autoriteiten (ETA's) de bevoegdheid 

moeten krijgen om ontwikkelingen op 

regelgevingsgebied in derde landen te 

monitoren en eist dat het Parlement op de 

hoogte wordt gehouden van de lopende 

monitoring van de regelgeving in derde 

landen; 

14. is verheugd over de lopende 

herziening van de regelgeving en het 
toezicht op regelingen van derde landen die 

als gelijkwaardig zijn aangemerkt; is van 

mening dat de Europese toezichthoudende 

autoriteiten (ETA's) de bevoegdheid 

moeten krijgen om de Commissie te 

adviseren en ontwikkelingen op het gebied 

van regelgeving en toezicht in derde 

landen te monitoren en eist dat het 

Parlement op de hoogte wordt gehouden 

van de lopende monitoring van de 

regelgeving en het toezicht in derde 

landen; is in dit verband verheugd over het 

wetgevingspakket inzake de herziening 

van het Europees systeem voor financieel 

toezicht, waarin de Commissie voorstelt de 

ETA's ruimere controlebevoegdheden te 

verlenen; 

Or. en 

 

Amendement  148 

Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 
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Paragraaf 14 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

14. is bezorgd dat er geen consistent 

kader bestaat voor doorlopend toezicht op 

regelingen van derde landen die als 

gelijkwaardig zijn aangemerkt; is van 

mening dat de Europese toezichthoudende 

autoriteiten (ETA's) de bevoegdheid 

moeten krijgen om ontwikkelingen op 

regelgevingsgebied in derde landen te 

monitoren en eist dat het Parlement op de 

hoogte wordt gehouden van de lopende 

monitoring van de regelgeving in derde 

landen; 

14. is bezorgd dat er geen consistent 

kader bestaat voor doorlopend toezicht op 

regelingen van derde landen die als 

gelijkwaardig zijn aangemerkt; is van 

mening dat de Europese toezichthoudende 

autoriteiten (ETA's) de bevoegdheid 

moeten krijgen en over passende middelen 

moeten beschikken om ontwikkelingen op 

regelgevingsgebied in derde landen te 

monitoren en eist dat het Parlement op de 

hoogte wordt gehouden van de lopende 

monitoring van de regelgeving in derde 

landen; is verheugd over de voorstellen 

van de Commissie voor de evaluatie door 

de ETA's, die bepaalt dat dergelijke 

monitoring achteraf niet beperkt moet 

blijven tot regelgevingskwesties, maar zich 

ook uitstrekt tot toezicht en handhaving; 

Or. en 

 

Amendement  149 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

14. is bezorgd dat er geen consistent 

kader bestaat voor doorlopend toezicht op 

regelingen van derde landen die als 

gelijkwaardig zijn aangemerkt; is van 

mening dat de Europese toezichthoudende 

autoriteiten (ETA's) de bevoegdheid 

moeten krijgen om ontwikkelingen op 

regelgevingsgebied in derde landen te 

monitoren en eist dat het Parlement op de 

hoogte wordt gehouden van de lopende 

monitoring van de regelgeving in derde 

landen; 

14. is bezorgd dat er geen consistent 

kader bestaat voor doorlopend toezicht op 

regelingen van derde landen die als 

gelijkwaardig zijn aangemerkt; is van 

mening dat de Europese toezichthoudende 

autoriteiten (ETA's) de bevoegdheid 

moeten krijgen om ontwikkelingen op 

regelgevingsgebied in derde landen te 

monitoren en het effect moeten beoordelen 

dat dergelijke ontwikkelingen kunnen 

hebben op basis van, onder meer, de 

onderlinge verwevenheid van het 

financiële stelsel van de derde landen met 
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dat van de Unie, en eist dat het Parlement 

op de hoogte wordt gehouden van de 

lopende ontwikkelingen op het gebied van 

regelgeving en de monitoring daarvan in 

derde landen; 

Or. en 

 

Amendement  150 

Barbara Kappel 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

14. is bezorgd dat er geen consistent 

kader bestaat voor doorlopend toezicht op 

regelingen van derde landen die als 

gelijkwaardig zijn aangemerkt; is van 

mening dat de Europese toezichthoudende 

autoriteiten (ETA's) de bevoegdheid 

moeten krijgen om ontwikkelingen op 

regelgevingsgebied in derde landen te 

monitoren en eist dat het Parlement op de 

hoogte wordt gehouden van de lopende 

monitoring van de regelgeving in derde 

landen; 

14. is bezorgd dat er geen consistent 

kader bestaat voor doorlopend toezicht op 

regelingen van derde landen die als 

gelijkwaardig zijn aangemerkt; is van 

mening dat de Europese toezichthoudende 

autoriteiten (ETA's) de bevoegdheid 

moeten krijgen om ontwikkelingen op 

regelgevingsgebied in derde landen te 

monitoren en eist dat het Parlement op de 

hoogte wordt gehouden van de lopende 

monitoring van de regelgeving in derde 

landen door middel van een jaarverslag 

van de respectieve ETA's aan het 

Parlement; 

Or. en 

 

Amendement  151 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 14 bis. dringt erop aan dat derde landen 

aan wie gelijkwaardigheid is verleend, 

voorafgaand aan de tenuitvoerlegging, 
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nieuwe voorschriften met ETA's 

bespreken om ervoor te zorgen dat deze 

binnen de gelijkwaardigheidsparameters 

vallen; merkt op dat derde landen de 

ontwikkelingen in de EU-wetgeving 

nauwlettend moeten volgen om ervoor te 

zorgen dat zij zich dienovereenkomstig 

kunnen aanpassen; 

Or. en 

 

Amendement  152 

Ashley Fox 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 14 bis. merkt op dat derde landen de 

ETA's op de hoogte moeten houden van 

alle nationale ontwikkelingen op het 

gebied van regelgeving; derde landen 

moeten ook op de hoogte blijven van 

eventuele wijzigingen in de regelgeving 

van de unie; 

Or. en 

 

Amendement  153 

Roberto Gualtieri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

15. verzoekt de Commissie een 

wetgevingshandeling aan te nemen tot 

oprichting van een duidelijk kader voor 

een transparante, samenhangende en 

consistente toepassing van 

gelijkwaardigheidsprocedures dat een 

15. verzoekt de Commissie de 

transparantie, samenhang en consistentie 

van de toepassing van 

gelijkwaardigheidsprocedures te 

verbeteren, onder meer door een grondige 

beoordeling van de wettelijke kaders van 

derde landen; verzoekt de Commissie het 
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gestandaardiseerde procedure omvat voor 

het vaststellen van gelijkwaardigheid; 
nut te beoordelen van de invoering van 

een aanvraagprocedure en de vaststelling 

van een wettelijk kader voor een meer 

gestructureerd en consistent proces voor 

gelijkwaardigheidsprocedures; 

Or. en 

 

Amendement  154 

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

Martusciello 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

15. verzoekt de Commissie een 

wetgevingshandeling aan te nemen tot 

oprichting van een duidelijk kader voor 

een transparante, samenhangende en 

consistente toepassing van 

gelijkwaardigheidsprocedures dat een 

gestandaardiseerde procedure omvat voor 

het vaststellen van gelijkwaardigheid; 

15. verzoekt de Commissie een 

duidelijk kader vast te stellen voor een 

transparante, samenhangende en 

consistente toepassing van 

gelijkwaardigheidsprocedures dat een 

gestandaardiseerde procedure omvat voor 

het vaststellen van gelijkwaardigheid en 

een gedetailleerde en verfijnde 

beoordeling van wettelijke kaders van 

derde landen; dringt erop aan dat een 

dergelijke verduidelijking plaatsvindt in 

de context van een interinstitutionele 

overeenkomst tussen het Europees 

Parlement, de Raad van de Europese Unie 

en de Europese Commissie; 

Or. en 

 

Amendement  155 

Manuel dos Santos 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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15. verzoekt de Commissie een 

wetgevingshandeling aan te nemen tot 

oprichting van een duidelijk kader voor een 

transparante, samenhangende en 

consistente toepassing van 

gelijkwaardigheidsprocedures dat een 

gestandaardiseerde procedure omvat voor 

het vaststellen van gelijkwaardigheid; 

15. verzoekt de Commissie een 

wetgevingshandeling aan te nemen tot 

oprichting van een duidelijk kader voor een 

transparante, samenhangende en 

consistente toepassing van 

gelijkwaardigheidsprocedures; 

Or. en 

 

Amendement  156 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

15. verzoekt de Commissie een 

wetgevingshandeling aan te nemen tot 

oprichting van een duidelijk kader voor een 

transparante, samenhangende en 

consistente toepassing van 

gelijkwaardigheidsprocedures dat een 

gestandaardiseerde procedure omvat voor 
het vaststellen van gelijkwaardigheid; 

15. verzoekt de Commissie een 

wetgevingshandeling aan te nemen tot 

oprichting van een duidelijk kader voor een 

transparante, samenhangende en 

consistente toepassing van 

gelijkwaardigheidsprocedures die 

rechtszekerheid bieden bij het vaststellen 

van gelijkwaardigheid; bij het bepalen van 

een dergelijk kader moet de Commissie de 

voordelen beoordelen om een 

aanvraagprocedure in te voeren voor de 

toekenning van gelijkwaardigheid, die 

vanaf een in een bepaald stuk wetgeving 

gespecificeerde datum kan worden 

opengesteld voor derde landen; 

Or. en 

 

Amendement  157 

Barbara Kappel 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 
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Ontwerpresolutie Amendement 

15. verzoekt de Commissie een 

wetgevingshandeling aan te nemen tot 

oprichting van een duidelijk kader voor een 

transparante, samenhangende en 

consistente toepassing van 

gelijkwaardigheidsprocedures dat een 

gestandaardiseerde procedure omvat voor 

het vaststellen van gelijkwaardigheid; 

15. verzoekt de Commissie een 

wetgevingshandeling voor te stellen tot 

oprichting van een duidelijk kader voor een 

transparante, samenhangende en 

consistente toepassing van 

gelijkwaardigheidsprocedures dat een 

gestandaardiseerde procedure omvat voor 

het vaststellen van gelijkwaardigheid; 

Or. en 

 

Amendement  158 

Markus Ferber 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

15. verzoekt de Commissie een 

wetgevingshandeling aan te nemen tot 

oprichting van een duidelijk kader voor een 

transparante, samenhangende en 

consistente toepassing van 

gelijkwaardigheidsprocedures dat een 

gestandaardiseerde procedure omvat voor 

het vaststellen van gelijkwaardigheid; 

15. verzoekt de Commissie een 

wetgevingshandeling aan te nemen tot 

oprichting van een duidelijk kader voor een 

transparante, samenhangende en 

consistente toepassing van 

gelijkwaardigheidsprocedures dat een 

gestandaardiseerde procedure omvat voor 

het vaststellen van gelijkwaardigheid dat 

gebaseerd is op gelijkheid van resultaten 

en niet op gelijkheid van procedures; 

Or. en 

 

Amendement  159 

Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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15. verzoekt de Commissie een 

wetgevingshandeling aan te nemen tot 

oprichting van een duidelijk kader voor een 

transparante, samenhangende en 

consistente toepassing van 

gelijkwaardigheidsprocedures dat een 

gestandaardiseerde procedure omvat voor 

het vaststellen van gelijkwaardigheid; 

15. verzoekt de Commissie een 

wetgevingshandeling aan te nemen tot 

oprichting van een duidelijk kader voor een 

transparante, samenhangende en 

consistente toepassing van en regelmatig 

toezicht op gelijkwaardigheidsprocedures 

dat een gestandaardiseerde procedure 

omvat voor het vaststellen, opschorten of 

intrekken van gelijkwaardigheid; 

Or. en 

 

Amendement  160 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

15. verzoekt de Commissie een 

wetgevingshandeling aan te nemen tot 

oprichting van een duidelijk kader voor 

een transparante, samenhangende en 

consistente toepassing van 

gelijkwaardigheidsprocedures dat een 

gestandaardiseerde procedure omvat voor 

het vaststellen van gelijkwaardigheid; 

15. verzoekt de Commissie ten minste 

een reeks leidende beginselen en, in 

voorkomend geval, een 
wetgevingshandeling aan te nemen tot 

oprichting van een duidelijke aanpak voor 

een transparante, samenhangende en 

consistente toepassing van 

gelijkwaardigheidsprocedures; 

Or. en 

 

Amendement  161 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 15 bis. merkt op dat dit kader moet het 

Europees Parlement duidelijk een 

nauwgezette controlerende rol geven bij 

de door de Commissie genomen besluiten, 

evenals duidelijke regels voor het 
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verlenen, opschorten of intrekken van 

gelijkwaardigheid en een duidelijk 

mandaat voor ETA's bij 

gelijkwaardigheidsregelingen; 

Or. en 

 

Amendement  162 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 15 ter. neemt kennis van het feit dat 

besluiten inzake gelijkwaardigheid 

worden genomen op basis van een 

beoordeling per geval, waarbij rekening 

wordt gehouden met de relevante EU-

regelgeving en marktspecifieke 

kenmerken, hetgeen impliceert dat enige 

flexibiliteit vereist is; 

Or. en 

 

Amendement  163 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

16. verzoekt om de herziening van 

besluiten inzake gelijkwaardigheid, eens in 

de drie jaar, door de relevante ETA en om 

de bekendmaking van dergelijke 

herzieningen; 

16. dringt erop aan dat besluiten 

inzake gelijkwaardigheid worden 

onderworpen aan voortdurende bewaking 

en herzieningen door de relevante ETA, 

waarbij niet alleen rekening wordt 

gehouden met wettelijke vereisten en de 

kwaliteit van het toezicht, maar ook met 

relevante marktontwikkelingen; vraagt 
om de bekendmaking van dergelijke 

herzieningen: 
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Or. en 

 

Amendement  164 

Barbara Kappel 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

16. verzoekt om de herziening van 

besluiten inzake gelijkwaardigheid, eens in 

de drie jaar, door de relevante ETA en om 

de bekendmaking van dergelijke 

herzieningen; 

16. verzoekt om de voortdurende 

herziening van besluiten inzake 

gelijkwaardigheid door de relevante ETA 

en om de bekendmaking van dergelijke 

herzieningen; 

Or. en 

 

Amendement  165 

Bernard Monot 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

16. verzoekt om de herziening van 

besluiten inzake gelijkwaardigheid, eens in 

de drie jaar, door de relevante ETA en om 

de bekendmaking van dergelijke 

herzieningen; 

16. verzoekt om de herziening van 

besluiten inzake gelijkwaardigheid, eens 

per jaar, door de relevante ETA en om de 

bekendmaking van dergelijke 

herzieningen; 

Or. fr 

 

Amendement  166 

Markus Ferber 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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16. verzoekt om de herziening van 

besluiten inzake gelijkwaardigheid, eens in 

de drie jaar, door de relevante ETA en om 

de bekendmaking van dergelijke 

herzieningen; 

16. verzoekt om de herziening van 

besluiten inzake gelijkwaardigheid, eens in 

de twee jaar, door de relevante ETA en om 

de bekendmaking van dergelijke 

herzieningen; wijst erop dat ad-

hocherzieningen in gevallen van grote 

wetgevende verschuivingen in het 

betrokken derde land noodzakelijk 

kunnen zijn; 

Or. en 

 

Amendement  167 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

16. verzoekt om de herziening van 

besluiten inzake gelijkwaardigheid, eens in 

de drie jaar, door de relevante ETA en om 

de bekendmaking van dergelijke 

herzieningen; 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie)  

Or. en 

 

Amendement  168 

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

Vandenkendelaere, Fulvio Martusciello, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

16. verzoekt om de herziening van 

besluiten inzake gelijkwaardigheid, eens in 

de drie jaar, door de relevante ETA en om 

de bekendmaking van dergelijke 

herzieningen; 

16. verzoekt om de herziening van 

besluiten inzake gelijkwaardigheid, eens in 

de drie jaar, of in elk geval van 

wijzigingen in het regelgevingskader van 

het derde land hetgeen het besluit inzake 

gelijkwaardigheid in twijfel zou trekken, 
door de relevante ETA en om de 
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bekendmaking van dergelijke 

herzieningen; 

Or. en 

 

Amendement  169 

Burkhard Balz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

16. verzoekt om de herziening van 

besluiten inzake gelijkwaardigheid, eens in 

de drie jaar, door de relevante ETA en om 

de bekendmaking van dergelijke 

herzieningen; 

16. verzoekt om de herziening van 

besluiten inzake gelijkwaardigheid, eens in 

de drie jaar, of in het geval van 

belangrijke wijzigingen in het 

regelgevingskader van het derde land 

hetgeen het besluit inzake 

gelijkwaardigheid in twijfel zou trekken, 
door de relevante ETA en om de 

bekendmaking van dergelijke 

herzieningen; 

Or. en 

 

Amendement  170 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

16. verzoekt om de herziening van 

besluiten inzake gelijkwaardigheid, eens in 

de drie jaar, door de relevante ETA en om 

de bekendmaking van dergelijke 

herzieningen; 

16. verzoekt om de herziening van 

besluiten inzake gelijkwaardigheid, eens in 

de drie jaar, door de relevante ETA en om 

de bekendmaking van dergelijke 

herzieningen; benadrukt dat dergelijke 

herzieningen moeten worden gebaseerd 

op ten minste de relevante wetgeving en 

de uitvoering daarvan, alsmede op de 

relevante toezichtspraktijken in het 

betrokken derde land; 
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Or. en 

 

Amendement  171 

Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

16. verzoekt om de herziening van 

besluiten inzake gelijkwaardigheid, eens in 

de drie jaar, door de relevante ETA en om 

de bekendmaking van dergelijke 

herzieningen; 

16. verzoekt om de herziening van 

besluiten inzake gelijkwaardigheid, eens in 

de drie jaar, door de relevante ETA en om 

de bekendmaking van dergelijke 

herzieningen; verzoekt zoals voorgesteld 

door de Commissie in het kader van het 

herzieningsproces van de ETA's om het 

stroomlijnen van 

samenwerkingsovereenkomsten met 

toezichthoudende autoriteiten van derde 

landen om regelmatig kennis te geven van 

wijzigingen met betrekking tot het 

relevante wettelijke kader van derde 

landen en de uitvoering daarvan;  

Or. en 

 

Amendement  172 

Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 16 bis. betreurt echter dat de Commissie 

in het kader van de ETA-herziening geen 

verder controlemechanisme voor het 

Europees Parlement en de Raad heeft 

voorgesteld, en is voornemens de 

wetgevingsvoorstellen dienovereenkomstig 

te wijzigen; 
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Or. en 

 

Amendement  173 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 16 bis. verzoekt de Commissie voorts ad-

hocbeoordelingen uit te voeren van 

gelijkwaardigheidsbepalingen op basis 

van met redenen omklede verzoeken van 

het Parlement, de Raad, ETA's en, in 

voorkomend geval, de ECB, NMA's en het 

ESRB; 

Or. en 

 

Amendement  174 

Roberto Gualtieri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

17. vraagt de Commissie de 

mogelijkheid te overwegen om een 

aanvraagprocedure in te voeren voor de 

toekenning van gelijkwaardigheid, die 

vanaf een in een bepaald stuk wetgeving 

gespecificeerde datum kan worden 

opengesteld voor derde landen; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  175 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 
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Ontwerpresolutie Amendement 

17. vraagt de Commissie de 

mogelijkheid te overwegen om een 

aanvraagprocedure in te voeren voor de 

toekenning van gelijkwaardigheid, die 

vanaf een in een bepaald stuk wetgeving 

gespecificeerde datum kan worden 

opengesteld voor derde landen; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  176 

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

Martusciello 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

17. vraagt de Commissie de 

mogelijkheid te overwegen om een 

aanvraagprocedure in te voeren voor de 

toekenning van gelijkwaardigheid, die 

vanaf een in een bepaald stuk wetgeving 

gespecificeerde datum kan worden 

opengesteld voor derde landen; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  177 

Bernard Monot 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

17. vraagt de Commissie de 

mogelijkheid te overwegen om een 

aanvraagprocedure in te voeren voor de 

toekenning van gelijkwaardigheid, die 

vanaf een in een bepaald stuk wetgeving 

17. vraagt de Commissie een 

aanvraagprocedure voor de toekenning van 

gelijkwaardigheid uit te werken die derde 
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gespecificeerde datum kan worden 

opengesteld voor derde landen; 

landen dienen te doorlopen ten behoeve 

van Europese actoren; 

Or. fr 

 

Amendement  178 

Manuel dos Santos 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

17. vraagt de Commissie de 

mogelijkheid te overwegen om een 

aanvraagprocedure in te voeren voor de 

toekenning van gelijkwaardigheid, die 

vanaf een in een bepaald stuk wetgeving 

gespecificeerde datum kan worden 

opengesteld voor derde landen; 

17. vraagt de Commissie, bij de 

vaststelling van een 

gelijkwaardigheidskader, de mogelijkheid 

te overwegen om een aanvraagprocedure in 

te voeren voor de toekenning van 

gelijkwaardigheid, die vanaf een in een 

bepaald stuk wetgeving gespecificeerde 

datum kan worden opengesteld voor derde 

landen; 

Or. en 

 

Amendement  179 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

18. verzoekt de Commissie een 

diepgaande herziening uit te voeren van 

alle genomen besluiten inzake 

gelijkwaardigheid, teneinde de successen 

en tekortkomingen van de huidige 

gelijkwaardigheidsregeling vast te stellen; 

18. verzoekt de Commissie bij de 

aanneming van een wetgevingshandeling 

om een gelijkwaardigheidsregeling vast te 

stellen, een herziening uit te voeren van de 

genomen besluiten inzake 

gelijkwaardigheid, teneinde de 

toereikendheid van de huidige 

gelijkwaardigheidsregeling vast te stellen, 

en of entiteiten uit derde landen die 

toegang hebben tot de EU-markt op basis 

van een voorafgaand besluit inzake 
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gelijkwaardigheid gunstiger worden 

behandeld dan EU-bedrijven; vraagt de 

Commissie, in de gevallen waarin 

financiële wetgeving van de EU afwijkt 

van de regels en autoriteiten van derde 

landen en het toezicht op entiteiten van 

derde landen die activiteiten in de EU 

uitvoeren, na te gaan of een dergelijke 

volledige vervanging in het belang van de 

EU is, met name wat betreft de 

bescherming van investeerders en 

consumenten in de EU; 

Or. en 

 

Amendement  180 

Manuel dos Santos 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

18. verzoekt de Commissie een 

diepgaande herziening uit te voeren van 

alle genomen besluiten inzake 

gelijkwaardigheid, teneinde de successen 

en tekortkomingen van de huidige 

gelijkwaardigheidsregeling vast te stellen; 

18. verzoekt de Commissie een 

herziening uit te voeren van alle genomen 

besluiten inzake gelijkwaardigheid, 

teneinde de geschiktheid van de huidige 

gelijkwaardigheidsregeling vast te stellen; 

Or. en 

 

Amendement  181 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Gabriel Mato, Fulvio Martusciello 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

18. verzoekt de Commissie een 

diepgaande herziening uit te voeren van 

alle genomen besluiten inzake 

gelijkwaardigheid, teneinde de successen 

18. verzoekt de Commissie een 

diepgaande herziening uit te voeren van 

alle genomen besluiten inzake 

gelijkwaardigheid, teneinde de successen 
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en tekortkomingen van de huidige 

gelijkwaardigheidsregeling vast te stellen; 

en tekortkomingen van de huidige 

gelijkwaardigheidsregeling vast te stellen, 

en om te beoordelen of het 

gelijkwaardigheidskader dat momenteel in 

EU-wetgevingshandelingen is 

opgenomen, tot een gunstigere 

behandeling kan leiden van bedrijven uit 

derde landen in vergelijking met die van 

EU-bedrijven; 

Or. en 

 

Amendement  182 

Markus Ferber 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

18. verzoekt de Commissie een 

diepgaande herziening uit te voeren van 

alle genomen besluiten inzake 

gelijkwaardigheid, teneinde de successen 

en tekortkomingen van de huidige 

gelijkwaardigheidsregeling vast te stellen; 

18. verzoekt de Commissie een 

diepgaande herziening uit te voeren van 

alle genomen besluiten inzake 

gelijkwaardigheid, teneinde de successen 

en tekortkomingen van de huidige 

gelijkwaardigheidsregeling vast te stellen 

en implicaties voor verbetering te 

ontlenen; 

Or. en 

 

Amendement  183 

Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

18. verzoekt de Commissie een 

diepgaande herziening uit te voeren van 

alle genomen besluiten inzake 

gelijkwaardigheid, teneinde de successen 

18. verzoekt de Commissie een 

diepgaande herziening uit te voeren van 

alle genomen besluiten inzake 

gelijkwaardigheid, teneinde de successen 
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en tekortkomingen van de huidige 

gelijkwaardigheidsregeling vast te stellen; 

en tekortkomingen van de huidige 

gelijkwaardigheidsregeling vast te stellen 

en deze herziening openbaar te maken; 

Or. en 

 

Amendement  184 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 18 bis. dringt erop aan dat het proces voor 

het toekennen van gelijkwaardigheid aan 

een derde land op het gebied van 

financiële diensten altijd moet worden 

gecontroleerd door het Europees 

Parlement met het oog op een grotere 

transparantie; 

Or. en 

 

Amendement  185 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 18 ter. verzoekt de Commissie om, vanaf 

het moment van goedkeuring van dit 

verslag, het Europees Parlement tijdig op 

de hoogte te stellen van de 

gelijkwaardigheidsgoedkeuringen die zijn 

verleend, opgeschort of ingetrokken; 

Or. en 

 

Amendement  186 
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Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 quater (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 18 quater. vraagt dat de Commissie 

het Europees Parlement minstens 

eenmaal per jaar een lijst voorlegt met de 

besluiten over gelijkwaardigheid die is 

toegekend, opgeschort of ingetrokken, 

waarin de rationele ondersteuning van 

dergelijke besluiten wordt toegelicht; geeft 

aan dat het, in geval van onenigheid met 

een van de genomen besluiten, de 

Commissie zal vragen om een dergelijk 

besluit te herzien en de redenen voor dit 

verzoek te vermelden; 

Or. en 

 

Amendement  187 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

19. benadrukt dat zorgvuldig moet 

worden gekeken naar de 

gelijkwaardigheidsregeling tussen de EU 

en derde landen die een grote invloed 

hebben, om stabiele en robuuste 

betrekkingen op regelgevingsgebied te 

ontwikkelen met landen die nauwe 

financiële banden met de Unie hebben; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  188 

Roberto Gualtieri 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

19. benadrukt dat zorgvuldig moet 

worden gekeken naar de 

gelijkwaardigheidsregeling tussen de EU 

en derde landen die een grote invloed 

hebben, om stabiele en robuuste 

betrekkingen op regelgevingsgebied te 

ontwikkelen met landen die nauwe 

financiële banden met de Unie hebben; 

19. benadrukt dat verbeterde en 

herziene gelijkwaardigheidsmechanismen 

geschikte instrumenten zijn om de situatie 

na de terugtrekking van het VK uit de 

Europese Unie aan te pakken; 

Or. en 

 

Amendement  189 

Manuel dos Santos 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

19. benadrukt dat zorgvuldig moet 

worden gekeken naar de 
gelijkwaardigheidsregeling tussen de EU 

en derde landen die een grote invloed 

hebben, om stabiele en robuuste 

betrekkingen op regelgevingsgebied te 

ontwikkelen met landen die nauwe 

financiële banden met de Unie hebben; 

19. roept de Commissie op om te weten 

te komen of een meer evenredige 
gelijkwaardigheidsregeling tussen de EU 

en derde landen die een grote invloed 

hebben in het belang van de EU is; 

Or. en 

 

Amendement  190 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

19. benadrukt dat zorgvuldig moet 

worden gekeken naar de 

19. benadrukt dat zorgvuldig moet 

worden gekeken naar de 
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gelijkwaardigheidsregeling tussen de EU 

en derde landen die een grote invloed 

hebben, om stabiele en robuuste 

betrekkingen op regelgevingsgebied te 

ontwikkelen met landen die nauwe 

financiële banden met de Unie hebben; 

gelijkwaardigheidsregeling die met het VK 

na de brexit moet worden vastgesteld; 

merkt op dat, indien de overgangsperiode 

voor het VK om zich terug te trekken uit 

de EU wordt bevestigd, de juridische 

continuïteit is gewaarborgd en soepele, 

tijdige en evenwichtige besluiten inzake de 

gelijkwaardigheid kunnen worden 

genomen; wijst erop dat, bij ontstentenis 

van een dergelijke overgangsperiode, de 

Commissie en de ETA's ervoor moeten 

zorgen dat niet alleen de passende 

toegang van het VK tot de markten voor 

financiële diensten mogelijk is, maar ook 

dat het behoud van de financiële 

stabiliteit, de integriteit van de interne 

markt en de autonomie van de 

besluitvorming in de Europese Unie is 

verzekerd op het moment dat het VK een 

derde land wordt; 

Or. en 

 

Amendement  191 

Bernard Monot 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

19. benadrukt dat zorgvuldig moet 

worden gekeken naar de 

gelijkwaardigheidsregeling tussen de EU 

en derde landen die een grote invloed 

hebben, om stabiele en robuuste 

betrekkingen op regelgevingsgebied te 

ontwikkelen met landen die nauwe 

financiële banden met de Unie hebben; 

19. benadrukt dat zorgvuldig moet 

worden gekeken naar de 

gelijkwaardigheidsregeling tussen de EU 

en de Verenigde Staten en Groot-

Brittannië, om robuuste en multilaterale 

betrekkingen op regelgevingsgebied te 

ontwikkelen met deze landen die nauwe 

financiële banden met de Unie hebben; 

Or. fr 

 

Amendement  192 

Philippe Lamberts 
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namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

19. benadrukt dat zorgvuldig moet 

worden gekeken naar de 

gelijkwaardigheidsregeling tussen de EU 

en derde landen die een grote invloed 

hebben, om stabiele en robuuste 

betrekkingen op regelgevingsgebied te 

ontwikkelen met landen die nauwe 

financiële banden met de Unie hebben; 

19. benadrukt dat specifiek moet 

worden gekeken naar de 

gelijkwaardigheidsregelingen tussen de 

EU en derde landen die een grote invloed 

hebben, om de voorrang van het EU-recht 

in deze betrekkingen te versterken en om 
stabiele en robuuste betrekkingen op 

regelgevingsgebied te ontwikkelen met 

landen die nauwe financiële banden met de 

Unie hebben; 

Or. en 

 

Amendement  193 

Markus Ferber 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

19. benadrukt dat zorgvuldig moet 

worden gekeken naar de 

gelijkwaardigheidsregeling tussen de EU 

en derde landen die een grote invloed 

hebben, om stabiele en robuuste 

betrekkingen op regelgevingsgebied te 

ontwikkelen met landen die nauwe 

financiële banden met de Unie hebben; 

19. benadrukt dat zorgvuldig moet 

worden gekeken naar de 

gelijkwaardigheidsregeling tussen de EU 

en derde landen die een grote invloed 

hebben, om stabiele en robuuste 

betrekkingen op regelgevingsgebied te 

ontwikkelen met landen die nauwe 

financiële banden met de Unie hebben; 

wijst erop dat dit niet mag leiden tot een 

tweevoudige gelijkwaardigheidsregeling 

en dat de normen van de Unie te allen 

tijde moeten worden geëerbiedigd; 

Or. en 

 

Amendement  194 
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Manuel dos Santos 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 19 bis. benadrukt het feit dat het besluit 

van het VK om de EU te verlaten en geen 

EER-lid te blijven enorme gevolgen heeft 

voor de relatie tussen de EU en het VK 

met betrekking tot financiële diensten; 

Or. en 

 

Amendement  195 

Neena Gill 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 19 bis. roept op tot het definiëren van een 

consistente en transparante reeks criteria 

voor derde landen waarvoor de impact 

groot is; 

Or. en 

 

Amendement  196 

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

Vandenkendelaere, Fulvio Martusciello 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

20. herinnert aan het belang van de 

nationale bevoegde autoriteiten in het 

goedkeuringsproces voor financiële 

instellingen die een deel van hun 

portefeuille- of risicobeheer willen 

uitbesteden aan dienstverleners in derde 

Schrappen 
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landen waarin het regelgevingsstelsel 

vergelijkbaar is met dat van de EU; is van 

mening dat nationale bevoegde 

autoriteiten beschikken over voldoende 

technische kennis en deskundigheid om 

verzoeken om de goedkeuring van 

uitbestedingen naar behoren te 

beoordelen; moedigt de ETA's aan om de 

samenwerking tussen nationale bevoegde 

autoriteiten verder te ontwikkelen, om 

beste praktijken uit te wisselen met 

betrekking tot de samenwerking op 

regelgevingsgebied en activiteiten met 

derde landen; 

Or. en 

 

Amendement  197 

Pervenche Berès, Roberto Gualtieri 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

20. herinnert aan het belang van de 

nationale bevoegde autoriteiten in het 

goedkeuringsproces voor financiële 

instellingen die een deel van hun 

portefeuille- of risicobeheer willen 

uitbesteden aan dienstverleners in derde 

landen waarin het regelgevingsstelsel 

vergelijkbaar is met dat van de EU; is van 

mening dat nationale bevoegde 

autoriteiten beschikken over voldoende 

technische kennis en deskundigheid om 

verzoeken om de goedkeuring van 

uitbestedingen naar behoren te 

beoordelen; moedigt de ETA's aan om de 

samenwerking tussen nationale bevoegde 

autoriteiten verder te ontwikkelen, om 

beste praktijken uit te wisselen met 

betrekking tot de samenwerking op 

regelgevingsgebied en activiteiten met 

derde landen; 

20. is verheugd over de lopende 

herziening van de ETA's om het toezicht 

op de overdracht, uitbesteding of 

regelingen inzake risico-overdracht door 
financiële instellingen te verbeteren; 
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Or. en 

 

Amendement  198 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

20. herinnert aan het belang van de 

nationale bevoegde autoriteiten in het 

goedkeuringsproces voor financiële 

instellingen die een deel van hun 

portefeuille- of risicobeheer willen 

uitbesteden aan dienstverleners in derde 

landen waarin het regelgevingsstelsel 

vergelijkbaar is met dat van de EU; is van 

mening dat nationale bevoegde 

autoriteiten beschikken over voldoende 

technische kennis en deskundigheid om 

verzoeken om de goedkeuring van 

uitbestedingen naar behoren te 

beoordelen; moedigt de ETA's aan om de 

samenwerking tussen nationale bevoegde 

autoriteiten verder te ontwikkelen, om 

beste praktijken uit te wisselen met 

betrekking tot de samenwerking op 

regelgevingsgebied en activiteiten met 

derde landen; 

20. herinnert eraan dat de ETA's een 

steeds belangrijkere rol moeten spelen bij 

de analyse van toezichtskaders van derde 

landen, aangezien de EU blijft bouwen 

aan de voltooiing van de 

kapitaalmarktenunie; dringt er in dit 

verband op aan dat de relevante ETA's 

over de capaciteit en bevoegdheden 

beschikken om gegevens te verzamelen, 

nauwkeurig te vergelijken en te 

analyseren; herinnert aan het belang van 

nauwe samenwerking tussen ETA's en 
nationale bevoegde autoriteiten om beste 

praktijken uit te wisselen met betrekking 

tot de samenwerking op 

regelgevingsgebied en activiteiten met 

derde landen; 

Or. en 

 

Amendement  199 

Jonás Fernández 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

20. herinnert aan het belang van de 

nationale bevoegde autoriteiten in het 

goedkeuringsproces voor financiële 

instellingen die een deel van hun 

20. herinnert aan de rol van de 

nationale bevoegde autoriteiten in het 

goedkeuringsproces voor financiële 

instellingen die een deel van hun 
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portefeuille- of risicobeheer willen 

uitbesteden aan dienstverleners in derde 

landen waarin het regelgevingsstelsel 

vergelijkbaar is met dat van de EU; is van 

mening dat nationale bevoegde 

autoriteiten beschikken over voldoende 

technische kennis en deskundigheid om 

verzoeken om de goedkeuring van 

uitbestedingen naar behoren te 

beoordelen; moedigt de ETA's aan om de 

samenwerking tussen nationale bevoegde 

autoriteiten verder te ontwikkelen, om 

beste praktijken uit te wisselen met 

betrekking tot de samenwerking op 

regelgevingsgebied en activiteiten met 

derde landen; 

portefeuille- of risicobeheer willen 

uitbesteden aan dienstverleners in derde 

landen; is verheugd over de lopende 

herziening van de rol van ETA's en de 

nationale bevoegde autoriteiten om het 

toezicht op de bestaande regeling en het 

delen van beste praktijken met betrekking 

tot de samenwerking op 

regelgevingsgebied en activiteiten met 

derde landen betreffende financiële 

producten te verbeteren waar 

gelijkwaardigheidsregelingen niet 

bestaan; 

Or. en 

 

Amendement  200 

Philippe Lamberts 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

20. herinnert aan het belang van de 

nationale bevoegde autoriteiten in het 

goedkeuringsproces voor financiële 

instellingen die een deel van hun 

portefeuille- of risicobeheer willen 

uitbesteden aan dienstverleners in derde 

landen waarin het regelgevingsstelsel 

vergelijkbaar is met dat van de EU; is van 

mening dat nationale bevoegde autoriteiten 

beschikken over voldoende technische 

kennis en deskundigheid om verzoeken om 

de goedkeuring van uitbestedingen naar 

behoren te beoordelen; moedigt de ETA's 

aan om de samenwerking tussen nationale 

bevoegde autoriteiten verder te 

ontwikkelen, om beste praktijken uit te 

wisselen met betrekking tot de 

samenwerking op regelgevingsgebied en 

activiteiten met derde landen; 

20. herinnert aan de rol van de 

nationale bevoegde autoriteiten in het 

goedkeuringsproces voor financiële 

instellingen die een deel van hun 

portefeuille- of risicobeheer willen 

uitbesteden aan dienstverleners in derde 

landen waarin het regelgevingsstelsel als 

gelijkwaardig wordt beschouwd aan dat 

van de EU; is van mening dat een 

dergelijk proces moet berusten op de 

daadwerkelijke capaciteit van de bevoegde 

autoriteit die de vergunning verleent om 

toezicht te houden op de uitbestede 

diensten om moreel risico en 

belangenconflicten te voorkomen; is van 

mening dat de ESMA, voordat een 

dergelijk proces wordt goedgekeurd, moet 

verifiëren of de nationale bevoegde 

autoriteiten beschikken over voldoende 
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technische kennis en deskundigheid om 

verzoeken om de goedkeuring van 

uitbestedingen naar behoren te beoordelen; 

verzoekt dat de ESMA een positief advies 

voor dergelijke goedkeuring geeft om 

convergentie en uniforme uitvoering van 

het wettelijke kader voor de interne markt 

te bevorderen; moedigt de ETA's aan om 

de samenwerking tussen nationale 

bevoegde autoriteiten verder te 

ontwikkelen, om beste praktijken uit te 

wisselen met betrekking tot de 

samenwerking op regelgevingsgebied en 

activiteiten met derde landen; 

Or. en 

 

Amendement  201 

Manuel dos Santos 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

20. herinnert aan het belang van de 

nationale bevoegde autoriteiten in het 

goedkeuringsproces voor financiële 

instellingen die een deel van hun 

portefeuille- of risicobeheer willen 

uitbesteden aan dienstverleners in derde 

landen waarin het regelgevingsstelsel 

vergelijkbaar is met dat van de EU; is van 

mening dat nationale bevoegde autoriteiten 

beschikken over voldoende technische 

kennis en deskundigheid om verzoeken 

om de goedkeuring van uitbestedingen 

naar behoren te beoordelen; moedigt de 

ETA's aan om de samenwerking tussen 

nationale bevoegde autoriteiten verder te 

ontwikkelen, om beste praktijken uit te 

wisselen met betrekking tot de 

samenwerking op regelgevingsgebied en 

activiteiten met derde landen; 

20. herinnert aan het belang van de 

nationale bevoegde autoriteiten in het 

goedkeuringsproces voor financiële 

instellingen die een deel van hun 

portefeuille- of risicobeheer willen 

uitbesteden aan dienstverleners in derde 

landen waarin het regelgevingsstelsel 

vergelijkbaar is met dat van de EU; is van 

mening dat nationale bevoegde autoriteiten 

en de ETA's volledig moeten 

samenwerken om beste praktijken uit te 

wisselen met betrekking tot de 

samenwerking op regelgevingsgebied en 

activiteiten met derde landen; 

Or. en 
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Amendement  202 

Barbara Kappel 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

20. herinnert aan het belang van de 

nationale bevoegde autoriteiten in het 

goedkeuringsproces voor financiële 

instellingen die een deel van hun 

portefeuille- of risicobeheer willen 

uitbesteden aan dienstverleners in derde 

landen waarin het regelgevingsstelsel 

vergelijkbaar is met dat van de EU; is van 

mening dat nationale bevoegde autoriteiten 

beschikken over voldoende technische 

kennis en deskundigheid om verzoeken om 

de goedkeuring van uitbestedingen naar 

behoren te beoordelen; moedigt de ETA's 

aan om de samenwerking tussen nationale 

bevoegde autoriteiten verder te 

ontwikkelen, om beste praktijken uit te 

wisselen met betrekking tot de 

samenwerking op regelgevingsgebied en 

activiteiten met derde landen; 

20. herinnert aan het belang van de 

nationale bevoegde autoriteiten in het 

goedkeuringsproces voor financiële 

instellingen die een deel van hun 

portefeuille- of risicobeheer willen 

uitbesteden aan dienstverleners in derde 

landen waarin het regelgevingsstelsel 

vergelijkbaar is met dat van de EU; is van 

mening dat nationale bevoegde autoriteiten 

beschikken over voldoende technische 

kennis en deskundigheid om verzoeken om 

de goedkeuring van uitbestedingen naar 

behoren te beoordelen; moedigt de ETA's 

aan om de samenwerking tussen nationale 

bevoegde autoriteiten verder te 

ontwikkelen, om beste praktijken uit te 

wisselen met betrekking tot de 

samenwerking op regelgevingsgebied en 

activiteiten met derde landen, evenals hun 

ervaringen te delen met betrekking tot 

uitdagingen en problemen; 

Or. en 

 

Amendement  203 

Bernard Monot 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

20. herinnert aan het belang van de 

nationale bevoegde autoriteiten in het 

goedkeuringsproces voor financiële 

instellingen die een deel van hun 

20. herinnert aan het belang van de 

nationale bevoegde autoriteiten in het 

goedkeuringsproces voor financiële 

instellingen die een deel van hun 
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portefeuille- of risicobeheer willen 

uitbesteden aan dienstverleners in derde 

landen waarin het regelgevingsstelsel 

vergelijkbaar is met dat van de EU; is van 

mening dat nationale bevoegde autoriteiten 

beschikken over voldoende technische 

kennis en deskundigheid om verzoeken om 

de goedkeuring van uitbestedingen naar 

behoren te beoordelen; moedigt de ETA's 

aan om de samenwerking tussen nationale 

bevoegde autoriteiten verder te 

ontwikkelen, om beste praktijken uit te 

wisselen met betrekking tot de 

samenwerking op regelgevingsgebied en 

activiteiten met derde landen; 

portefeuille- of risicobeheer willen 

uitbesteden aan dienstverleners in derde 

landen waarin het regelgevingsstelsel 

vergelijkbaar is met dat van de EU; is van 

mening dat nationale bevoegde autoriteiten 

beschikken over voldoende technische 

kennis en deskundigheid om verzoeken om 

de goedkeuring van uitbestedingen naar 

behoren te beoordelen; moedigt de ETA's 

aan om de samenwerking tussen nationale 

bevoegde autoriteiten verder te 

ontwikkelen, om beste praktijken uit te 

wisselen met betrekking tot de 

samenwerking op regelgevingsgebied en 

activiteiten met derde landen; is van 

mening dat de nationale bevoegde 

autoriteiten een toekenning van 

gelijkwaardigheid moeten kunnen 

aanvechten en blokkeren als de belangen 

van hun nationale actoren, hun financiële 

stabiliteit en hun economische 

ontwikkeling in het gedrang komen; 

merkt op dat de Verenigde Staten 

hetzelfde doen en dat het Amerikaanse 

Congres en de federale instanties niet 

aarzelen de toepasbaarheid van door de 

Verenigde Staten ondertekende 

internationale overeenkomsten in twijfel 

te trekken; 

Or. fr 

 

Amendement  204 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

20. herinnert aan het belang van de 

nationale bevoegde autoriteiten in het 

goedkeuringsproces voor financiële 

instellingen die een deel van hun 

portefeuille- of risicobeheer willen 

uitbesteden aan dienstverleners in derde 

20. herinnert aan het belang van de 

nationale bevoegde autoriteiten in het 

goedkeuringsproces voor financiële 

instellingen die een deel van hun 

portefeuille- of risicobeheer willen 

uitbesteden aan dienstverleners in derde 
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landen waarin het regelgevingsstelsel 

vergelijkbaar is met dat van de EU; is van 

mening dat nationale bevoegde autoriteiten 

beschikken over voldoende technische 

kennis en deskundigheid om verzoeken om 

de goedkeuring van uitbestedingen naar 

behoren te beoordelen; moedigt de ETA's 

aan om de samenwerking tussen nationale 

bevoegde autoriteiten verder te 

ontwikkelen, om beste praktijken uit te 

wisselen met betrekking tot de 

samenwerking op regelgevingsgebied en 

activiteiten met derde landen; 

landen waarin het regelgevingsstelsel 

vergelijkbaar is met dat van de EU; is van 

mening dat nationale bevoegde autoriteiten 

beschikken over voldoende technische 

kennis en deskundigheid om verzoeken om 

de goedkeuring van uitbestedingen naar 

behoren te beoordelen; moedigt de ETA's 

aan om de samenwerking tussen nationale 

bevoegde autoriteiten verder te 

ontwikkelen, om beste praktijken uit te 

wisselen met betrekking tot de 

samenwerking op regelgevingsgebied en 

activiteiten met derde landen; is van 

mening dat het de lidstaten moet worden 

toegestaan de 

gelijkwaardigheidsbeslissingen in hun 

eigen land te beperken om de stabiliteit 

van hun financiële stelsels en economieën 

te waarborgen; 

Or. en 

 

Amendement  205 

Markus Ferber 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

20. herinnert aan het belang van de 

nationale bevoegde autoriteiten in het 

goedkeuringsproces voor financiële 

instellingen die een deel van hun 

portefeuille- of risicobeheer willen 

uitbesteden aan dienstverleners in derde 

landen waarin het regelgevingsstelsel 

vergelijkbaar is met dat van de EU; is van 

mening dat nationale bevoegde autoriteiten 

beschikken over voldoende technische 

kennis en deskundigheid om verzoeken om 

de goedkeuring van uitbestedingen naar 

behoren te beoordelen; moedigt de ETA's 

aan om de samenwerking tussen nationale 

bevoegde autoriteiten verder te 

ontwikkelen, om beste praktijken uit te 

20. herinnert aan het belang van de 

nationale bevoegde autoriteiten in het 

goedkeuringsproces voor financiële 

instellingen die een deel van hun 

portefeuille- of risicobeheer willen 

uitbesteden aan dienstverleners in derde 

landen waarin het regelgevingsstelsel 

vergelijkbaar is met dat van de EU; is van 

mening dat nationale bevoegde autoriteiten 

beschikken over voldoende technische 

kennis en deskundigheid om verzoeken om 

de goedkeuring van uitbestedingen naar 

behoren te beoordelen; moedigt de ETA's 

aan om de samenwerking tussen nationale 

bevoegde autoriteiten verder te 

ontwikkelen, om beste praktijken uit te 
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wisselen met betrekking tot de 

samenwerking op regelgevingsgebied en 

activiteiten met derde landen; 

wisselen met betrekking tot de 

samenwerking op regelgevingsgebied en 

activiteiten met derde landen; benadrukt 

dat de ETA's moeten zorgen voor een 

consistente toepassing van dergelijke 

praktijken; 

Or. en 

 

Amendement  206 

Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 20 bis. is het eens met de ECB en de 

ESMA dat het doel van bijkantoren in 

derde landen is om aan de lokale 

behoeften te voldoen en dat het gebruik 

van niet-EU-bijkantoren gebaseerd moet 

zijn op objectieve redenen die verband 

houden met de diensten die in het niet-

EU-rechtsgebied worden verleend en mag 

niet leiden tot een situatie waarin 

dergelijke niet-EU-bijkantoren materiële 

functies vervullen of diensten terug in de 

EU verlenen;  

Or. en 

 

Amendement  207 

Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 20 ter. benadrukt dat door afwezigheid 

van toepasselijke besluiten inzake 
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gelijkwaardigheid of alternatieve 

internationale overeenkomsten die het 

verrichten van diensten overeenkomstig 

EMIR 2.2 regelen, in het VK gevestigde 

dienstverleners naar de EU zouden 

moeten verhuizen om op de gehele interne 

markt financiële diensten aan te bieden; 

onderstreept in dit verband dat 

nauwlettend toezicht moet worden 

gehouden op uitbestedingsregelingen ter 

voorkoming van de oprichting in de Unie 

van "lege vennootschappen" met als doel 

het EU-regelgevingskader te omzeilen;  

Or. en 

 

Amendement  208 

Roberto Gualtieri 

 

Ontwerpresolutie 

Kopje 3 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

De rol van de EU in het vaststellen van 

normen voor financiële regulering op 

mondiaal niveau 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie) 

Or. en 

 

Amendement  209 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

21. benadrukt het belang van de rol die 

de EU speelt in het vaststellen van normen 

op mondiaal niveau als middel om te 

zorgen voor internationale samenhang op 

het gebied van financiële regelgeving, om 

financiële stabiliteit te maximaliseren, om 

21. benadrukt het belang van de rol die 

de EU speelt in het vaststellen van normen 

op mondiaal niveau als middel om te 

zorgen voor een striktere financiële 

regelgeving in het mondiale financiële 

systeem, om financiële stabiliteit te 
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mazen in de regelgeving tussen 

rechtsgebieden te voorkomen en om een 

doeltreffend internationaal financieel 

stelsel te ontwikkelen; 

maximaliseren, om mazen in de 

regelgeving tussen rechtsgebieden te 

voorkomen die de onderlinge 

verwevenheid van het systeem en de 

dimensie van internationale financiële 

instellingen ernstig beperken; 

Or. en 

 

Amendement  210 

Bernard Monot 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

21. benadrukt het belang van de rol die 

de EU speelt in het vaststellen van normen 

op mondiaal niveau als middel om te 

zorgen voor internationale samenhang op 

het gebied van financiële regelgeving, om 

financiële stabiliteit te maximaliseren, om 

mazen in de regelgeving tussen 

rechtsgebieden te voorkomen en om een 

doeltreffend internationaal financieel 

stelsel te ontwikkelen; 

21. benadrukt de actieve rol die de EU 

speelt in het vaststellen van normen op 

mondiaal niveau als middel om te zorgen 

voor internationale samenhang op het 

gebied van financiële regelgeving, om te 

streven naar het maximaliseren van de 
financiële stabiliteit, om mazen in de 

regelgeving tussen rechtsgebieden te 

voorkomen en om een zo doeltreffend 

mogelijk internationaal financieel stelsel te 

ontwikkelen; 

Or. fr 

 

Amendement  211 

Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

21. benadrukt het belang van de rol die 

de EU speelt in het vaststellen van normen 

op mondiaal niveau als middel om te 

zorgen voor internationale samenhang op 

21. benadrukt het belang van de rol die 

de EU speelt in het vaststellen van normen 

op mondiaal niveau als middel om te 

zorgen voor internationale samenhang op 
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het gebied van financiële regelgeving, om 

financiële stabiliteit te maximaliseren, om 

mazen in de regelgeving tussen 

rechtsgebieden te voorkomen en om een 

doeltreffend internationaal financieel 

stelsel te ontwikkelen; 

het gebied van financiële regelgeving, om 

financiële stabiliteit te maximaliseren, 

systeemrisico's te verminderen, 

consumenten en investeerders te 

beschermen en om mazen in de 

regelgeving tussen rechtsgebieden te 

voorkomen en om een doeltreffend 

internationaal financieel stelsel te 

ontwikkelen; 

Or. en 

 

Amendement  212 

Ashley Fox 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. verwelkomt de opmerkingen van 

vicevoorzitter Dombrovski over de 

internationale aard van ons financiële 

stelsel en het belang van mondiale 

samenwerking in zijn Eurofi-toespraak op 

14 september 2017; 

Or. en 

 

Amendement  213 

Manuel dos Santos 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. vraagt om de actieve betrokkenheid 

van de Commissie, de lidstaten en de 

ETA's bij mondiale instanties die normen 

vaststellen op het vlak van financiële 

diensten; wijst op de behoefte aan de 

consistente uitvoering van de 

internationale normen om te zorgen voor 

22. vraagt om de actieve betrokkenheid 

van de Commissie, de lidstaten en de 

ETA's bij mondiale instanties die normen 

vaststellen op het vlak van financiële 

diensten; 
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een betere samenwerking op 

regelgevingsgebied met andere 

rechtsgebieden en om de mondiale 

financiële stabiliteit te verbeteren; 

Or. en 

 

Amendement  214 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. vraagt om de actieve betrokkenheid 

van de Commissie, de lidstaten en de 

ETA's bij mondiale instanties die normen 

vaststellen op het vlak van financiële 

diensten; wijst op de behoefte aan de 

consistente uitvoering van de 

internationale normen om te zorgen voor 

een betere samenwerking op 

regelgevingsgebied met andere 

rechtsgebieden en om de mondiale 

financiële stabiliteit te verbeteren; 

22. vraagt om de actieve betrokkenheid 

van de Commissie, de lidstaten en de 

ETA's bij mondiale instanties die normen 

vaststellen op het vlak van financiële 

diensten voor een betere samenwerking op 

regelgevingsgebied met andere 

rechtsgebieden en om de mondiale 

financiële stabiliteit te verbeteren, waarbij 

ter dege rekening wordt gehouden met de 

belangstelling en specifieke kenmerken 

van de financiële markt van de EU; 

Or. en 

 

Amendement  215 

Bernard Monot 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. vraagt om de actieve betrokkenheid 

van de Commissie, de lidstaten en de 

ETA's bij mondiale instanties die normen 

vaststellen op het vlak van financiële 

diensten; wijst op de behoefte aan de 

consistente uitvoering van de internationale 

normen om te zorgen voor een betere 

22. vraagt om de actieve betrokkenheid 

van de lidstaten die eveneens lid zijn van 

de G20 bij mondiale instanties met 

coördinerende taken op het vlak van 

financiële diensten; wijst op het 

theoretische belang van de consistente 

uitvoering van de internationale normen 
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samenwerking op regelgevingsgebied met 

andere rechtsgebieden en om de mondiale 

financiële stabiliteit te verbeteren; 

om te zorgen voor een betere 

samenwerking op regelgevingsgebied met 

andere rechtsgebieden en om de mondiale 

financiële stabiliteit te verbeteren; betreurt 

daarentegen de eenzijdigheid en de 

ongelijkheid van de omzetting van 

normen die voortvloeien uit de mondiale 

coördinatie, wat de facto altijd neerkomt 

op het bevorderen van het binnendringen 

van niet-Europese actoren in de 

economieën van de lidstaten; 

Or. fr 

 

Amendement  216 

Barbara Kappel 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. vraagt om de actieve betrokkenheid 

van de Commissie, de lidstaten en de 

ETA's bij mondiale instanties die normen 

vaststellen op het vlak van financiële 

diensten; wijst op de behoefte aan de 

consistente uitvoering van de internationale 

normen om te zorgen voor een betere 

samenwerking op regelgevingsgebied met 

andere rechtsgebieden en om de mondiale 

financiële stabiliteit te verbeteren; 

22. vraagt om een constructieve 

aanpak van de Commissie, de lidstaten en 

de ETA's bij mondiale instanties die 

normen vaststellen op het vlak van 

financiële diensten; wijst op de behoefte 

aan de consistente uitvoering van de 

internationale normen om te zorgen voor 

een betere samenwerking op 

regelgevingsgebied met andere 

rechtsgebieden en om de mondiale 

financiële stabiliteit te verbeteren; 

Or. en 

 

Amendement  217 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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22. vraagt om de actieve betrokkenheid 

van de Commissie, de lidstaten en de 

ETA's bij mondiale instanties die normen 

vaststellen op het vlak van financiële 

diensten; wijst op de behoefte aan de 

consistente uitvoering van de 

internationale normen om te zorgen voor 

een betere samenwerking op 

regelgevingsgebied met andere 

rechtsgebieden en om de mondiale 

financiële stabiliteit te verbeteren; 

22. vraagt om de actieve betrokkenheid 

van de Commissie, de lidstaten en de 

ETA's bij mondiale instanties die normen 

vaststellen op het vlak van financiële 

diensten; wijst op de behoefte aan de 

verbetering van de internationale normen 

om te zorgen voor een betere 

samenwerking op regelgevingsgebied met 

andere rechtsgebieden en om de mondiale 

financiële stabiliteit te verbeteren; 

Or. en 

 

Amendement  218 

Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. vraagt om de actieve betrokkenheid 

van de Commissie, de lidstaten en de 

ETA's bij mondiale instanties die normen 

vaststellen op het vlak van financiële 

diensten; wijst op de behoefte aan de 

consistente uitvoering van de internationale 

normen om te zorgen voor een betere 

samenwerking op regelgevingsgebied met 

andere rechtsgebieden en om de mondiale 

financiële stabiliteit te verbeteren; 

22. vraagt om de actieve betrokkenheid 

van de Commissie, het Europees 

Parlement, de lidstaten en de ETA's bij 

mondiale instanties die normen vaststellen 

op het vlak van financiële diensten; wijst 

op de behoefte aan de consistente 

uitvoering van de internationale normen 

om te zorgen voor een betere 

samenwerking op regelgevingsgebied met 

andere rechtsgebieden en om de mondiale 

financiële stabiliteit te verbeteren; 

herinnert aan de verzoeken aan de 

Commissie in zijn verslag inzake de rol 

van de EU in het kader van de 

internationale financiële, monetaire en 

regelgevende instellingen en organen; 

Or. en 

 

Amendement  219 

Markus Ferber 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. vraagt om de actieve betrokkenheid 

van de Commissie, de lidstaten en de 

ETA's bij mondiale instanties die normen 

vaststellen op het vlak van financiële 

diensten; wijst op de behoefte aan de 

consistente uitvoering van de internationale 

normen om te zorgen voor een betere 

samenwerking op regelgevingsgebied met 

andere rechtsgebieden en om de mondiale 

financiële stabiliteit te verbeteren; 

22. vraagt om de actieve betrokkenheid 

van de Commissie, de lidstaten en de 

ETA's bij mondiale instanties die normen 

vaststellen op het vlak van financiële 

diensten; benadrukt dat alle EU-

deelnemers hun standpunten doeltreffend 

moeten coördineren om een optimaal 

resultaat te bereiken; wijst op de behoefte 

aan de consistente uitvoering van de 

internationale normen om te zorgen voor 

een betere samenwerking op 

regelgevingsgebied met andere 

rechtsgebieden en om de mondiale 

financiële stabiliteit te verbeteren; 

Or. en 

 

Amendement  220 

Jakob von Weizsäcker 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 22 bis. verzoekt de Commissie de gevolgen 

van nieuwe technologieën voor financiële 

diensten tijdig te beoordelen en indien 

nodig gemeenschappelijke Europese 

regelgevings- en toezichtsstrategieën voor 

te stellen; benadrukt dat de EU een 

sleutelrol moet spelen bij het vaststellen 

van internationale normen voor nieuwe 

technologieën om het pad te effenen voor 

dergelijke innovatie, te zorgen voor 

bescherming van de consument en 

financiële stabiliteit te waarborgen; 

Or. en 
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Amendement  221 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

23. verzoekt derhalve bovendien om de 

uitbreiding van de dialoog EU-VS over de 

regulering van financiële markten met 

meer periodieke vergaderingen; 

benadrukt dat de EU moet aandringen op 

een hoofdstuk inzake financiële diensten 

als onderdeel van een mogelijke 

toekomstige handelsovereenkomst tussen 

de EU en de VS; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  222 

Manuel dos Santos 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

23. verzoekt derhalve bovendien om de 

uitbreiding van de dialoog EU-VS over de 

regulering van financiële markten met 

meer periodieke vergaderingen; 

benadrukt dat de EU moet aandringen op 

een hoofdstuk inzake financiële diensten 

als onderdeel van een mogelijke 

toekomstige handelsovereenkomst tussen 

de EU en de VS; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  223 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Fulvio Martusciello 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

23. verzoekt derhalve bovendien om de 

uitbreiding van de dialoog EU-VS over de 

regulering van financiële markten met 

meer periodieke vergaderingen; benadrukt 

dat de EU moet aandringen op een 

hoofdstuk inzake financiële diensten als 

onderdeel van een mogelijke toekomstige 

handelsovereenkomst tussen de EU en de 

VS; 

23. verzoekt derhalve bovendien om de 

uitbreiding van het gezamenlijke forum 

EU-VS over de financiële regelgeving met 

meer periodieke vergaderingen; 

Or. en 

 

Amendement  224 

Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

23. verzoekt derhalve bovendien om de 

uitbreiding van de dialoog EU-VS over de 

regulering van financiële markten met 

meer periodieke vergaderingen; benadrukt 

dat de EU moet aandringen op een 

hoofdstuk inzake financiële diensten als 

onderdeel van een mogelijke toekomstige 

handelsovereenkomst tussen de EU en de 

VS; 

23. verzoekt derhalve bovendien om de 

uitbreiding van de dialoog EU-VS over de 

regulering van financiële markten met 

meer periodieke vergaderingen; 

Or. en 

 

Amendement  225 

Roberto Gualtieri, Jonás Fernández 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 
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Ontwerpresolutie Amendement 

23. verzoekt derhalve bovendien om de 

uitbreiding van de dialoog EU-VS over de 

regulering van financiële markten met 

meer periodieke vergaderingen; benadrukt 

dat de EU moet aandringen op een 

hoofdstuk inzake financiële diensten als 

onderdeel van een mogelijke toekomstige 

handelsovereenkomst tussen de EU en de 

VS; 

23. verzoekt derhalve bovendien om de 

uitbreiding van de dialoog EU-VS over de 

regulering van financiële markten met 

meer periodieke vergaderingen; 

Or. en 

 

Amendement  226 

Burkhard Balz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

23. verzoekt derhalve bovendien om de 

uitbreiding van de dialoog EU-VS over de 

regulering van financiële markten met 

meer periodieke vergaderingen; benadrukt 

dat de EU moet aandringen op een 

hoofdstuk inzake financiële diensten als 

onderdeel van een mogelijke toekomstige 

handelsovereenkomst tussen de EU en de 

VS; 

23. verzoekt derhalve bovendien om de 

uitbreiding van de dialoog EU-VS over de 

regulering van financiële markten met 

meer periodieke vergaderingen met het oog 

op een frequentere en consequentere 

coördinatie; 

Or. en 

 

Amendement  227 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

23. verzoekt derhalve bovendien om de 

uitbreiding van de dialoog EU-VS over de 

23. verzoekt derhalve bovendien om de 

uitbreiding van de dialoog EU-VS over de 
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regulering van financiële markten met 

meer periodieke vergaderingen; benadrukt 

dat de EU moet aandringen op een 

hoofdstuk inzake financiële diensten als 

onderdeel van een mogelijke toekomstige 

handelsovereenkomst tussen de EU en de 

VS; 

regulering van financiële markten met 

meer periodieke vergaderingen; benadrukt 

dat de EU uiterst voorzichtig moet zijn bij 

het streven naar verdere financiële 

integratie met de VS; 

Or. en 

 

Amendement  228 

Bernard Monot 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

23. verzoekt derhalve bovendien om de 

uitbreiding van de dialoog EU-VS over de 

regulering van financiële markten met 

meer periodieke vergaderingen; benadrukt 

dat de EU moet aandringen op een 

hoofdstuk inzake financiële diensten als 

onderdeel van een mogelijke toekomstige 

handelsovereenkomst tussen de EU en de 

VS; 

23. verzoekt derhalve bovendien om de 

uitbreiding van de dialoog EU-VS over de 

regulering van financiële markten met 

meer periodieke vergaderingen; benadrukt 

dat de EU een hoofdstuk inzake financiële 

diensten als onderdeel van een mogelijke 

toekomstige handelsovereenkomst tussen 

de EU en de VS tegen elke prijs dient te 

vermijden; 

Or. fr 

Amendement  229 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

23. verzoekt derhalve bovendien om de 

uitbreiding van de dialoog EU-VS over de 

regulering van financiële markten met 

meer periodieke vergaderingen; benadrukt 

dat de EU moet aandringen op een 

hoofdstuk inzake financiële diensten als 

onderdeel van een mogelijke toekomstige 

23. verzoekt derhalve bovendien om de 

uitbreiding van de dialoog EU-VS over de 

regulering van financiële markten met 

meer periodieke vergaderingen; benadrukt 

dat de EU moet aandringen op een 

hoofdstuk inzake financiële diensten als 

onderdeel van een mogelijke toekomstige 

handelsovereenkomst tussen de EU en de 
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handelsovereenkomst tussen de EU en de 

VS; 

VS, rekening houdend met reeds 

bestaande voorbeelden, zoals de komende 

vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 

Singapore, die een hoofdstuk over 

financiële regelgeving omvat; 

Or. en 

 

Amendement  230 

Markus Ferber 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 23 bis. wijst erop dat het verbeteren van 

de betrekkingen op het gebied van 

financiële diensten met derde landen en 

het versterken van de EU-

kapitaalmarkten elkaar niet hoeven uit te 

sluiten; benadrukt daarom de noodzaak 

van vooruitgang op het gebied van de 

kapitaalmarktenunie; 

Or. en 

 

Amendement  231 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

24. verzoekt zijn Voorzitter deze 

resolutie te doen toekomen aan de Raad en 

de Commissie. 

24. verzoekt zijn Voorzitter deze 

resolutie te doen toekomen aan de EU-

hoofdonderhandelaar voor de brexit, de 

Raad en de Commissie. 

Or. en 

 


