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Poprawka  1 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 8 a (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając sprawozdanie 

International Regulatory Strategy Group 

pt. „The EU’s Third Country Regimes 

and Alternatives to Passporting” [Unijne 

systemy obowiązujące wobec państw 

trzecich i alternatywy dla 

paszportowania], 

Or. en 

 

Poprawka  2 

Philippe Lamberts 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 8 a (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając swoją rezolucję z 

dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ram 

przyszłych stosunków między UE a 

Zjednoczonym Królestwem, 

Or. en 

 

Poprawka  3 

Philippe Lamberts 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 8 b (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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 – uwzględniając wytyczne Rady 

Europejskiej (art. 50) przyjęte w dniu 23 

marca 2018 r., 

Or. en 

 

Poprawka  4 

Philippe Lamberts 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że od czasu 

kryzysu finansowego przyjętych zostało 

ponad 40 nowych aktów ustawodawstwa 

finansowego UE, z których 15 zawiera 

przepisy dotyczące państw trzecich, które 

uprawniają Komisję do podjęcia 

jednostronnej decyzji o tym, czy 

uregulowania istniejące w ramach 

zagranicznych jurysdykcji można uznać za 

równoważne; 

A. mając na uwadze, że od czasu 

kryzysu finansowego przyjętych zostało 

ponad 40 nowych aktów ustawodawstwa 

finansowego UE, z których 15 zawiera 

przepisy dotyczące państw trzecich, które 

dają Komisji swobodę uznania w zakresie 

przyjmowania aktów wykonawczych w 

celu określenia, czy uregulowania 

istniejące w ramach zagranicznych 

jurysdykcji można uznać za równoważne; 

Or. en 

 

Poprawka  5 

Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że od czasu 

kryzysu finansowego przyjętych zostało 

ponad 40 nowych aktów ustawodawstwa 

finansowego UE, z których 15 zawiera 

przepisy dotyczące państw trzecich, które 

uprawniają Komisję do podjęcia 

jednostronnej decyzji o tym, czy 

uregulowania istniejące w ramach 

A. mając na uwadze, że od czasu 

kryzysu finansowego przyjętych zostało 

ponad 40 nowych aktów ustawodawstwa 

finansowego UE, z których 15 zawiera 

przepisy dotyczące państw trzecich, które 

uprawniają Komisję do podjęcia, w 

imieniu UE, jednostronnej decyzji o tym, 

czy uregulowania istniejące w ramach 
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zagranicznych jurysdykcji można uznać za 

równoważne; 

zagranicznych jurysdykcji można uznać za 

równoważne; 

Or. en 

 

Poprawka  6 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że 

równoważność, prawa do paszportowania 

oraz wzajemne uznawanie są zupełnie 

odrębnymi pojęciami, z których wynikają 

różne prawa i różne obowiązki w 

odniesieniu do instytucji finansowych i 

uczestników rynku; 

B. mając na uwadze, że 

równoważność oraz prawa do 

paszportowania są zupełnie odrębnymi 

pojęciami, z których wynikają różne prawa 

i różne obowiązki w odniesieniu do 

instytucji finansowych i uczestników 

rynku; 

Or. en 

 

Poprawka  7 

Philippe Lamberts 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że 

równoważność, prawa do paszportowania 

oraz wzajemne uznawanie są zupełnie 

odrębnymi pojęciami, z których wynikają 

różne prawa i różne obowiązki w 

odniesieniu do instytucji finansowych i 

uczestników rynku; 

B. mając na uwadze, że 

równoważność, prawa do paszportowania 

oraz systemy uznawania są zupełnie 

odrębnymi pojęciami, z których wynikają 

różne prawa i różne obowiązki w 

odniesieniu do odpowiednich organów 

nadzorczych, instytucji finansowych i 

uczestników rynku; 

Or. en 
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Poprawka  8 

Brian Hayes 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że 

równoważność, prawa do paszportowania 

oraz wzajemne uznawanie są zupełnie 

odrębnymi pojęciami, z których wynikają 

różne prawa i różne obowiązki w 

odniesieniu do instytucji finansowych i 

uczestników rynku; 

B. mając na uwadze, że decyzje w 

kwestii równoważności nie przyznają 

prawa do paszportowania instytucjom 

finansowym mającym siedzibę w 

państwach trzecich; mając na uwadze, że 

równoważność, prawa do paszportowania 

oraz wzajemne uznawanie są zupełnie 

odrębnymi pojęciami, z których wynikają 

różne prawa i różne obowiązki w 

odniesieniu do instytucji finansowych i 

uczestników rynku; 

Or. en 

 

Poprawka  9 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że 

równoważność, prawa do paszportowania 

oraz wzajemne uznawanie są zupełnie 

odrębnymi pojęciami, z których wynikają 

różne prawa i różne obowiązki w 

odniesieniu do instytucji finansowych i 

uczestników rynku; 

B. mając na uwadze, że 

równoważność, prawa do paszportowania 

oraz wzajemne uznawanie są zupełnie 

odrębnymi pojęciami, z których wynikają 

różne prawa i różne obowiązki w 

odniesieniu do instytucji finansowych i 

uczestników rynku, gdyż pierwsze z tych 

pojęć odnosi się do systemu 

obowiązującego w państwie trzecim, 

pozostałe pojęcia natomiast są stosowane 

w odniesieniu do rynku wewnętrznego 

przy wsparciu ze strony Trybunału 

Sprawiedliwości UE; 

Or. en 
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Poprawka  10 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Fulvio Martusciello 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ba. mając na uwadze, że do żadnej 

umowy handlowej zawartej przez UE nie 

włączono postanowień dotyczących 

wzajemnego dostępu do usług 

finansowych w kontekście 

transgranicznym; 

Or. en 

 

Poprawka  11 

Bernard Monot 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że 

równoważność jest narzędziem służącym 

propagowaniu międzynarodowej 

zbieżności przepisów, dzięki której może 

wzrosnąć konkurencja w UE na równych 

warunkach działania i która jednocześnie 

pozwala zapobiegać arbitrażowi 

regulacyjnemu; 

D. mając na uwadze, że choć 

równoważność jest narzędziem mającym w 

teorii umożliwiać zapobieganie 
arbitrażowi regulacyjnemu, to w praktyce 

pozwala ono wyłącznie dużym 

międzynarodowym podmiotom 

finansowym na sztuczne skupianie ich 

płynności, zabezpieczeń i w zasadzie całej 

prowadzonej przez nie działalności w 

bardzo niewielkiej liczbie ośrodków 

finansowych; 

Or. fr 

 

Poprawka  12 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 
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Projekt rezolucji 

Motyw D 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że 

równoważność jest narzędziem służącym 

propagowaniu międzynarodowej 

zbieżności przepisów, dzięki której może 

wzrosnąć konkurencja w UE na równych 

warunkach działania i która jednocześnie 

pozwala zapobiegać arbitrażowi 

regulacyjnemu; 

D. mając na uwadze, że 

równoważność jest narzędziem służącym 

propagowaniu powiązań w globalnym 

systemie finansowym, co może 

doprowadzić do powstania jeszcze 

większych banków w UE, a jednocześnie 

zachęcać do dumpingu regulacyjnego; 

Or. en 

 

Poprawka  13 

Philippe Lamberts 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że 

równoważność jest narzędziem służącym 

propagowaniu międzynarodowej 

zbieżności przepisów, dzięki której może 

wzrosnąć konkurencja w UE na równych 

warunkach działania i która jednocześnie 

pozwala zapobiegać arbitrażowi 

regulacyjnemu; 

D. mając na uwadze, że 

równoważność jest narzędziem mającym 

zachęcać państwa trzecie do osiągnięcia 

takiego poziomu standardów w zakresie 

regulacji finansowych, jaki został 

osiągnięty na europejskim jednolitym 

rynku, co może umożliwić konkurencję na 

jednolitym rynku UE na równych 

warunkach działania przy jednoczesnym 

zapobieganiu arbitrażowi regulacyjnemu; 

Or. en 

 

Poprawka  14 

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

Werner Langen 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D 
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Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że 

równoważność jest narzędziem służącym 

propagowaniu międzynarodowej 

zbieżności przepisów, dzięki której może 

wzrosnąć konkurencja w UE na równych 

warunkach działania i która jednocześnie 

pozwala zapobiegać arbitrażowi 

regulacyjnemu; 

D. mając na uwadze, że 

równoważność jest przede wszystkim 

suwerennym narzędziem służącym 

propagowaniu równego traktowania 

podmiotów z państw trzecich i 

przedsiębiorstw z UE, co może prowadzić 

do międzynarodowej zbieżności 

przepisów, przy jednoczesnym 

zapobieganiu arbitrażowi regulacyjnemu i 

zachowaniu integralności oraz 

konkurencyjności jednolitego rynku; 

Or. en 

 

Poprawka  15 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że 

równoważność jest narzędziem służącym 

propagowaniu międzynarodowej 

zbieżności przepisów, dzięki której może 

wzrosnąć konkurencja w UE na równych 

warunkach działania i która jednocześnie 

pozwala zapobiegać arbitrażowi 

regulacyjnemu; 

D. mając na uwadze, że 

równoważność jest narzędziem służącym 

zapewnieniu uczciwego i równego 

traktowania przedsiębiorstw z UE i 

przedsiębiorstw z państw trzecich, jak 

również propagowaniu międzynarodowej 

zbieżności przepisów, dzięki której może 

wzrosnąć konkurencja w UE na równych 

warunkach działania i która jednocześnie 

pozwala zapobiegać arbitrażowi 

regulacyjnemu, chronić konsumentów i 

inwestorów, utrzymać stabilność 

finansową UE i przeciwdziałać 

fragmentacji unijnego jednolitego rynku; 

Or. en 

 

Poprawka  16 

Bernard Monot 
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Projekt rezolucji 

Motyw D a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Da. mając na uwadze, że ta 

koncentracja w niewielkiej liczbie 

światowych ośrodków finansowych – 

znajdujących się w uprzywilejowanej 

pozycji ze względu na uzgodnienia 

dotyczące równoważności, wzajemnego 

uznawania i zwolnień – wywiera 

szkodliwy wpływ na globalną stabilność 

finansową i rozwój gospodarczy państw, 

których płynność finansowa została 

wchłonięta przez międzynarodowe ośrodki 

finansowe; 

Or. fr 

 

Poprawka  17 

Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Da. mając na uwadze, że obowiązujące 

przepisy unijnego prawodawstwa 

finansowego dotyczące państw trzecich 

zasadzają się na zróżnicowanych 

podejściach, od stosowania zgodności 

zastępczej po narzucanie unijnych zasad 

podmiotom z państw trzecich; 

Or. en 

 

Poprawka  18 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 Da. mając na uwadze, że decyzje w 

kwestii równoważności powinny również 

uwzględniać międzynarodową zasadę 

niedyskryminacji, zarówno między 

samymi państwami trzecimi, jak również 

między przedsiębiorstwami z UE a 

przedsiębiorstwami z państw trzecich; 

Or. en 

 

Poprawka  19 

Ashley Fox 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, że decyzji w 

kwestii równoważności nie można 

uznawać za mające charakter czysto 

techniczny, a zatem powinny one podlegać 

większej kontroli ze strony Parlamentu; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  20 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, że decyzji w 

kwestii równoważności nie można 

uznawać za mające charakter czysto 

techniczny, a zatem powinny one podlegać 

większej kontroli ze strony Parlamentu; 

E. mając na uwadze, że decyzje w 

kwestii równoważności są decyzjami o 

charakterze technicznym podejmowanymi 

w celu wdrożenia podstawy prawnej i 

jednolitego zbioru przepisów określonych 

przez unijnego współprawodawcę w 
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odniesieniu do regulacji, egzekwowania i 

nadzoru; 

Or. en 

 

Poprawka  21 

Manuel dos Santos 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, że decyzji w 

kwestii równoważności nie można 

uznawać za mające charakter czysto 

techniczny, a zatem powinny one podlegać 

większej kontroli ze strony Parlamentu; 

E. mając na uwadze, że choć decyzje 

w kwestii równoważności mają charakter 

techniczny, to powinny one jednak 

podlegać większej kontroli ze strony 

Parlamentu; 

Or. en 

 

Poprawka  22 

Brian Hayes 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ea. mając na uwadze, że europejskie 

urzędy nadzoru odgrywają zasadniczą rolę 

w unijnych ramach stwierdzania 

równoważności, ponieważ przeprowadzają 

one techniczne oceny decyzji w kwestii 

równoważności, monitorują dalszy rozwój 

sytuacji, który może wpłynąć na takie 

decyzje, oraz przeprowadzają regularne 

przeglądy wspomnianych decyzji; 

Or. en 

 

Poprawka  23 
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Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ea. mając na uwadze, że system 

stwierdzania równoważności jest przez UE 

stosowany z dużym powodzeniem w 

stosunku do jej obecnie największego 

partnera będącego państwem trzecim, 

czyli Stanów Zjednoczonych, z korzyścią 

dla obu stron; 

Or. en 

 

Poprawka  24 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ea. mając na uwadze, że 

paszportowanie usług finansowych jest 

dostępne wyłącznie dla członków EOG; 

Or. en 

 

Poprawka  25 

Brian Hayes 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Eb. mając na uwadze, że Komisja 

opisuje równoważność jako „kluczowy 

instrument służący do skutecznego 

zarządzania transgraniczną działalnością 

podmiotów rynkowych w stabilnym i 

bezpiecznym środowisku ostrożnościowym 
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z jurysdykcjami państw trzecich, które 

stosują, wdrażają i rygorystycznie 

egzekwują te same wysokie standardy w 

zakresie wymogów ostrożnościowych, 

które obowiązują w UE”; 

Or. en 

 

Poprawka  26 

Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Eb. mając na uwadze, że zasada 

stabilności finansowej jest kwestią 

dotyczącą suwerenności; 

Or. en 

 

Poprawka  27 

Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E c (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ec. mając na uwadze, że po brexicie 

Zjednoczone Królestwo oddzieli się od 

jednolitego rynku; 

Or. en 

 

Poprawka  28 

Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E d (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 Ed. mając na uwadze, że jeśli system 

stwierdzania równoważności będzie 

należało zmienić w celu uwzględnienia 

zasady proporcjonalności po brexicie, 

zmiana ta oznaczać będzie konieczność 

zapewnienia większej liczby gwarancji ze 

względu na koncentrację ryzyka; 

Or. en 

 

Poprawka  29 

Philippe Lamberts 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Motyw F 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

F. mając na uwadze, że zbliżające się 

wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z 

UE prawdopodobnie znacząco wpłynie na 

uregulowanie usług finansowych i nadzór 

nad nimi z uwagi na bliskie stosunki, 

które obecnie istnieją między państwami 

członkowskimi w tej dziedzinie; 

F. mając na uwadze, że 

równoważność jest narzędziem mającym 

zachęcać państwa trzecie do osiągnięcia 

takiego poziomu standardów w zakresie 

regulacji finansowych, jaki został 

osiągnięty na europejskim jednolitym 

rynku, co może umożliwić konkurencję na 

jednolitym rynku UE na równych 

warunkach działania przy jednoczesnym 

zapobieganiu arbitrażowi regulacyjnemu; 

Or. en 

 

Poprawka  30 

Bernard Monot 

 

Projekt rezolucji 

Motyw F 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

F. mając na uwadze, że zbliżające się 

wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z 

F. mając na uwadze, że zbliżające się 

wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z 
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UE prawdopodobnie znacząco wpłynie na 

uregulowanie usług finansowych i nadzór 

nad nimi z uwagi na bliskie stosunki, które 

obecnie istnieją między państwami 

członkowskimi w tej dziedzinie; 

UE znacząco wpłynie na uregulowanie 

usług finansowych i nadzór nad nimi; 

Or. fr 

 

Poprawka  31 

Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Motyw F 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

F. mając na uwadze, że zbliżające się 

wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z 

UE prawdopodobnie znacząco wpłynie na 

uregulowanie usług finansowych i nadzór 

nad nimi z uwagi na bliskie stosunki, które 

obecnie istnieją między państwami 

członkowskimi w tej dziedzinie; 

F. mając na uwadze, że zbliżające się 

wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z 

UE znacząco wpłynie na uregulowanie 

usług finansowych i nadzór nad nimi z 

uwagi na bliskie stosunki, które obecnie 

istnieją między państwami członkowskimi 

w tej dziedzinie; 

Or. en 

 

Poprawka  32 

Markus Ferber 

 

Projekt rezolucji 

Motyw F 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

F. mając na uwadze, że zbliżające się 

wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z 

UE prawdopodobnie znacząco wpłynie na 

uregulowanie usług finansowych i nadzór 

nad nimi z uwagi na bliskie stosunki, które 

obecnie istnieją między państwami 

członkowskimi w tej dziedzinie; 

F. mając na uwadze, że zbliżające się 

wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z 

UE prawdopodobnie znacząco wpłynie na 

uregulowanie usług finansowych i nadzór 

nad nimi z uwagi na bliskie stosunki, które 

obecnie istnieją między państwami 

członkowskimi w tej dziedzinie; mając na 

uwadze, że stanowiska zajmowane przez 

brytyjski rząd bardzo utrudniają 

wypracowanie praktycznych rozwiązań; 
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Or. en 

 

Poprawka  33 

Bernard Monot 

 

Projekt rezolucji 

Motyw F a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Fa. mając na uwadze, że ważne jest, 

aby płynność finansowa państw 

kontynentalnych UE – która w wyniku 

paszportowania i ogólnej harmonizacji 

europejskich przepisów finansowych 

została skoncentrowana w Londynie, 

przynosząc największe zyski 

amerykańskim podmiotom sektora 

finansowego i bankowego – mogła po 

brexicie zostać na nowo rozdysponowana 

w poszczególnych państwach 

członkowskich; 

Or. fr 

 

Poprawka  34 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Motyw F a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Fa. mając na uwadze, że Zjednoczone 

Królestwo nie zamierza po brexicie 

pozostać członkiem EOG, w związku z 

czym nie będzie miało możliwości 

korzystania z systemu paszportowania 

usług finansowych; 

Or. en 

 

Poprawka  35 



 

PE621.121v01-00 18/118 AM\1152343PL.docx 

PL 

Gabriel Mato 

 

Projekt rezolucji 

Motyw F a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Fa. mając na uwadze, że negocjacje 

dotyczące wystąpienia Zjednoczonego 

Królestwa z UE nadal się toczą; 

Or. en 

 

Poprawka  36 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Motyw F b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Fb. mając na uwadze, że 

wprowadzenie okresu przejściowego w 

procesie wystąpienia Zjednoczonego 

Królestwa z UE umożliwi podjęcie we 

właściwym czasie należycie wyważonych 

decyzji w kwestii równoważności; 

Or. en 

 

Poprawka  37 

Neena Gill 

 

Projekt rezolucji 

Motyw G 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

G. mając na uwadze, że w swojej 

rezolucji z dnia 19 stycznia 2016 r. w 

sprawie bilansu obecnej sytuacji i 

przyszłych wyzwań związanych z 

regulacją usług finansowych w UE 

Parlament zwrócił się do Komisji „o 

zaproponowanie spójnych, 

G. mając na uwadze, że w swojej 

rezolucji z dnia 19 stycznia 2016 r. w 

sprawie bilansu obecnej sytuacji i 

przyszłych wyzwań związanych z 

regulacją usług finansowych w UE 

Parlament zwrócił się do Komisji „o 

zaproponowanie spójnych, 



 

AM\1152343PL.docx 19/118 PE621.121v01-00 

 PL 

konsekwentnych, przejrzystych i 

praktycznych przepisów ramowych 

dotyczących procedur i decyzji w sprawie 

równoważności w odniesieniu do krajów 

trzecich, z uwzględnieniem analizy opartej 

na wynikach oraz międzynarodowych 

standardów lub umów”; 

konsekwentnych, przejrzystych i 

praktycznych przepisów ramowych 

dotyczących procedur i decyzji w sprawie 

równoważności w odniesieniu do krajów 

trzecich, z uwzględnieniem analizy opartej 

na wynikach oraz międzynarodowych 

standardów lub umów”; mając na uwadze, 

że w tej samej rezolucji Parlament 

podkreślił, iż w Unii utrzymuje się 

fragmentacja rynków kapitałowych; 

mając w związku z powyższym w 

szczególności na uwadze, że – aby 

zapewnić sukces unii rynków 

kapitałowych oraz aby zagwarantować, że 

finansowanie przedsiębiorstw w UE stanie 

się mniej kosztowne – konieczne jest 

opracowanie wykonalnego i skutecznego 

systemu stwierdzania równoważności, 

zważywszy na fakt, że największe zasoby 

europejskiej płynności i kapitału nadal 

znajdują się w Zjednoczonym Królestwie; 

Or. en 

 

Poprawka  38 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Projekt rezolucji 

Motyw G a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ga. mając na uwadze, że na potrzeby 

zapewnienia stabilności finansowej Unii 

należy całościowo rozważyć stopień 

wzajemnych powiązań między rynkami 

państw trzecich a jednolitym rynkiem UE; 

Or. en 

 

Poprawka  39 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis 

 

Projekt rezolucji 
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Ustęp 1 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

1. odnotowuje, że od czasu kryzysu 

finansowego UE rozwinęła swój system 

regulacji finansowych dzięki szeroko 

zakrojonym reformom; z zadowoleniem 

przyjmuje wzmożoną współpracę w 

zakresie regulacji i nadzoru między UE a 

państwami trzecimi; uważa, że 

doprowadziła ona do zwiększenia 

spójności regulacji finansowych na świecie 

i podniosła odporność UE na globalne 

wstrząsy finansowe; 

1. odnotowuje, że od czasu kryzysu 

finansowego UE rozwinęła swój system 

regulacji finansowych za pomocą 

niewystarczających i niekompletnych 

reform; uważa, że reformy te 

doprowadziły do zwiększenia zbieżności 

regulacji finansowych na świecie, co w 

przeszłości nie stanowiło żadnej ochrony 

przed globalnymi wstrząsami 

finansowymi; 

Or. en 

 

Poprawka  40 

Bernard Monot 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

1. odnotowuje, że od czasu kryzysu 

finansowego UE rozwinęła swój system 

regulacji finansowych dzięki szeroko 

zakrojonym reformom; z zadowoleniem 

przyjmuje wzmożoną współpracę w 

zakresie regulacji i nadzoru między UE a 

państwami trzecimi; uważa, że 

doprowadziła ona do zwiększenia 

spójności regulacji finansowych na świecie 

i podniosła odporność UE na globalne 

wstrząsy finansowe; 

1. odnotowuje, że od czasu kryzysu 

finansowego UE rozwinęła swój system 

regulacji finansowych dzięki szeroko 

zakrojonym reformom; z zadowoleniem 

przyjmuje wzmożoną współpracę w 

zakresie regulacji i nadzoru między UE a 

państwami trzecimi; uważa, że przyczyniła 

się ona do zwiększenia spójności regulacji 

finansowych na świecie w celu 

podniesienia odporności UE na globalne 

wstrząsy finansowe; 

Or. fr 

 

Poprawka  41 

Roberto Gualtieri, Jonás Fernández 

 

Projekt rezolucji 
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Ustęp 1 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

1. odnotowuje, że od czasu kryzysu 

finansowego UE rozwinęła swój system 

regulacji finansowych dzięki szeroko 

zakrojonym reformom; z zadowoleniem 

przyjmuje wzmożoną współpracę w 

zakresie regulacji i nadzoru między UE a 

państwami trzecimi; uważa, że 

doprowadziła ona do zwiększenia 

spójności regulacji finansowych na świecie 

i podniosła odporność UE na globalne 

wstrząsy finansowe; 

1. odnotowuje, że od czasu kryzysu 

finansowego UE rozwinęła swój system 

regulacji finansowych dzięki szeroko 

zakrojonym reformom i wdrożeniu 

standardów międzynarodowych; z 

zadowoleniem przyjmuje wzmożoną 

współpracę w zakresie regulacji i nadzoru 

między UE a państwami trzecimi; uważa, 

że przyczyniła się ona do zwiększenia 

spójności regulacji finansowych na świecie 

i podniosła odporność UE na globalne 

wstrząsy finansowe; 

Or. en 

 

Poprawka  42 

Philippe Lamberts 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

1. odnotowuje, że od czasu kryzysu 

finansowego UE rozwinęła swój system 

regulacji finansowych dzięki szeroko 

zakrojonym reformom; z zadowoleniem 

przyjmuje wzmożoną współpracę w 

zakresie regulacji i nadzoru między UE a 

państwami trzecimi; uważa, że 

doprowadziła ona do zwiększenia 

spójności regulacji finansowych na świecie 

i podniosła odporność UE na globalne 

wstrząsy finansowe; 

1. odnotowuje, że od czasu kryzysu 

finansowego UE rozwinęła swój system 

regulacji finansowych dzięki szeroko 

zakrojonym reformom; z zadowoleniem 

przyjmuje wzmożoną współpracę w 

zakresie regulacji i nadzoru między UE a 

państwami trzecimi; uważa, że 

doprowadziła ona do zwiększenia 

spójności regulacji finansowych na świecie 

i ma przyczynić się do podniesienia 

odporności UE na globalne wstrząsy 

finansowe, choć potrzebne są dalsze 

działania zmierzające do osiągnięcia tego 

celu; 

Or. en 

 



 

PE621.121v01-00 22/118 AM\1152343PL.docx 

PL 

Poprawka  43 

Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

1. odnotowuje, że od czasu kryzysu 

finansowego UE rozwinęła swój system 

regulacji finansowych dzięki szeroko 

zakrojonym reformom; z zadowoleniem 

przyjmuje wzmożoną współpracę w 

zakresie regulacji i nadzoru między UE a 

państwami trzecimi; uważa, że 

doprowadziła ona do zwiększenia 

spójności regulacji finansowych na świecie 

i podniosła odporność UE na globalne 

wstrząsy finansowe; 

1. odnotowuje, że od czasu kryzysu 

finansowego UE rozwinęła swój system 

regulacji finansowych dzięki szeroko 

zakrojonym reformom; z zadowoleniem 

przyjmuje wzmożoną współpracę w 

zakresie regulacji i nadzoru między UE a 

państwami trzecimi; uważa, że 

doprowadziła ona do zwiększenia 

spójności regulacji finansowych na świecie 

i przyczyniła się do podniesienia 

odporności UE na globalne wstrząsy 

finansowe; 

Or. en 

 

Poprawka  44 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

2. jest zdania, że UE powinna 

propagować reformy światowego systemu 

regulacji finansowych, których celem 

będzie ograniczenie ryzyka systemowego, i 

powinna działać na rzecz otwartego, 

zintegrowanego i odpornego systemu 

finansowego wspierającego zrównoważony 

wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc 

pracy i inwestycje; 

2. jest zdania, że UE powinna 

propagować reformy światowego systemu 

regulacji finansowych, których celem 

będzie ograniczenie ryzyka systemowego, i 

powinna działać na rzecz mniej 

zintegrowanego i bardziej odpornego 

systemu finansowego działającego w 

oparciu o mniejsze instytucje i bardziej 

rygorystyczne przepisy oraz wspierającego 

zrównoważony wzrost gospodarczy, 

tworzenie miejsc pracy i inwestycje; 

Or. en 
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Poprawka  45 

Bernard Monot 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

2. jest zdania, że UE powinna 

propagować reformy światowego systemu 

regulacji finansowych, których celem 

będzie ograniczenie ryzyka systemowego, i 

powinna działać na rzecz otwartego, 

zintegrowanego i odpornego systemu 

finansowego wspierającego 

zrównoważony wzrost gospodarczy, 

tworzenie miejsc pracy i inwestycje; 

2. jest zdania, że UE powinna 

propagować reformy światowego systemu 

regulacji finansowych, których celem 

będzie ograniczenie ryzyka systemowego i 

wspieranie zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i 

inwestycji; 

Or. fr 

 

Poprawka  46 

Neena Gill 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

2. jest zdania, że UE powinna 

propagować reformy światowego systemu 

regulacji finansowych, których celem 

będzie ograniczenie ryzyka systemowego, i 

powinna działać na rzecz otwartego, 

zintegrowanego i odpornego systemu 

finansowego wspierającego zrównoważony 

wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc 

pracy i inwestycje; 

2. jest zdania, że UE powinna 

propagować reformy światowego systemu 

regulacji finansowych, których celem 

będzie ograniczenie ryzyka systemowego i 

zwiększenie stabilności finansowej, i 

powinna działać na rzecz otwartego, 

zintegrowanego i odpornego systemu 

finansowego wspierającego zrównoważony 

wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc 

pracy i inwestycje; 

Or. en 

 

Poprawka  47 

Roberto Gualtieri, Jonás Fernández 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

2. jest zdania, że UE powinna 

propagować reformy światowego systemu 

regulacji finansowych, których celem 

będzie ograniczenie ryzyka systemowego, i 

powinna działać na rzecz otwartego, 

zintegrowanego i odpornego systemu 

finansowego wspierającego zrównoważony 

wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc 

pracy i inwestycje; 

2. jest zdania, że UE powinna 

propagować reformy światowego systemu 

regulacji finansowych, których celem 

będzie ograniczenie ryzyka systemowego, i 

powinna działać na rzecz otwartego, 

zintegrowanego i odpornego systemu 

finansowego wspierającego zrównoważony 

wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc 

pracy i inwestycje; podkreśla, że wszelkie 

ramy międzynarodowej współpracy 

regulacyjnej i nadzorczej powinny 

gwarantować stabilność finansową w Unii 

oraz zachowywać zgodność z unijnym 

systemem i standardami w zakresie 

regulacji i nadzoru, jak również 

przestrzegać ich stosowania; 

Or. en 

 

Poprawka  48 

Olle Ludvigsson 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

2. jest zdania, że UE powinna 

propagować reformy światowego systemu 

regulacji finansowych, których celem 

będzie ograniczenie ryzyka systemowego, i 

powinna działać na rzecz otwartego, 

zintegrowanego i odpornego systemu 

finansowego wspierającego zrównoważony 

wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc 

pracy i inwestycje; 

2. jest zdania, że UE powinna 

propagować reformy światowego systemu 

regulacji finansowych, których celem 

będzie ograniczenie ryzyka systemowego, i 

powinna działać na rzecz otwartego, 

zintegrowanego i odpornego systemu 

finansowego wspierającego zrównoważony 

wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu 

społecznemu, tworzenie miejsc pracy i 

zrównoważone inwestycje; 

Or. en 
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Poprawka  49 

Gabriel Mato 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

2. jest zdania, że UE powinna 

propagować reformy światowego systemu 

regulacji finansowych, których celem 

będzie ograniczenie ryzyka systemowego, i 

powinna działać na rzecz otwartego, 

zintegrowanego i odpornego systemu 

finansowego wspierającego zrównoważony 

wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc 

pracy i inwestycje; 

2. jest zdania, że UE powinna 

propagować reformy światowego systemu 

regulacji finansowych, których celem 

będzie ograniczenie ryzyka systemowego, i 

powinna działać na rzecz otwartego, 

zintegrowanego i odpornego systemu 

finansowego wspierającego zrównoważony 

i sprzyjający włączeniu społecznemu 
wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc 

pracy i inwestycje; 

Or. en 

 

Poprawka  50 

Markus Ferber 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

2. jest zdania, że UE powinna 

propagować reformy światowego systemu 

regulacji finansowych, których celem 

będzie ograniczenie ryzyka systemowego, i 

powinna działać na rzecz otwartego, 

zintegrowanego i odpornego systemu 

finansowego wspierającego zrównoważony 

wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc 

pracy i inwestycje; 

2. jest zdania, że UE powinna 

propagować reformy światowego systemu 

regulacji finansowych, których celem 

będzie ograniczenie ryzyka systemowego, i 

powinna działać na rzecz otwartego, 

zintegrowanego, wydajnego i odpornego 

systemu finansowego wspierającego 

zrównoważony wzrost gospodarczy, 

tworzenie miejsc pracy i inwestycje; 

Or. en 

 

Poprawka  51 

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

Martusciello, Werner Langen 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

3. odnotowuje, że państwa 

członkowskie mogą nie zawsze w pełni 

popierać współpracę międzynarodową ze 

względu na ochronę interesów krajowych 

oraz wewnętrzną pokusę przerzucania 

ryzyka na inne jurysdykcje; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  52 

Manuel dos Santos 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

3. odnotowuje, że państwa 

członkowskie mogą nie zawsze w pełni 

popierać współpracę międzynarodową ze 

względu na ochronę interesów krajowych 

oraz wewnętrzną pokusę przerzucania 

ryzyka na inne jurysdykcje; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  53 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

3. odnotowuje, że państwa 

członkowskie mogą nie zawsze w pełni 

popierać współpracę międzynarodową ze 

względu na ochronę interesów krajowych 

skreśla się 



 

AM\1152343PL.docx 27/118 PE621.121v01-00 

 PL 

oraz wewnętrzną pokusę przerzucania 

ryzyka na inne jurysdykcje; 

Or. en 

 

Poprawka  54 

Roberto Gualtieri 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

3. odnotowuje, że państwa 

członkowskie mogą nie zawsze w pełni 

popierać współpracę międzynarodową ze 

względu na ochronę interesów krajowych 

oraz wewnętrzną pokusę przerzucania 

ryzyka na inne jurysdykcje; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  55 

Bernard Monot 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

3. odnotowuje, że państwa 

członkowskie mogą nie zawsze w pełni 

popierać współpracę międzynarodową ze 

względu na ochronę interesów krajowych 

oraz wewnętrzną pokusę przerzucania 

ryzyka na inne jurysdykcje; 

3. odnotowuje, że państwa 

członkowskie mogą nie zawsze w pełni 

popierać współpracę międzynarodową ze 

względu na ochronę interesów krajowych; 

Or. fr 

 

Poprawka  56 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

3. odnotowuje, że państwa 

członkowskie mogą nie zawsze w pełni 

popierać współpracę międzynarodową ze 

względu na ochronę interesów krajowych 

oraz wewnętrzną pokusę przerzucania 

ryzyka na inne jurysdykcje; 

3. przypomina, że głównym celem 

prawodawstwa UE w dziedzinie usług 

finansowych jest zapewnienie stabilności 

finansowej Unii; 

Or. en 

 

Poprawka  57 

Philippe Lamberts 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

3. odnotowuje, że państwa 

członkowskie mogą nie zawsze w pełni 

popierać współpracę międzynarodową ze 

względu na ochronę interesów krajowych 

oraz wewnętrzną pokusę przerzucania 

ryzyka na inne jurysdykcje; 

3. odnotowuje z zaniepokojeniem, że 

niektóre państwa członkowskie mogą nie 

zawsze w pełni popierać współpracę 

międzynarodową ze względu na ochronę 

interesów krajowych oraz wewnętrzną 

pokusę przerzucania ryzyka na inne 

jurysdykcje; 

Or. en 

 

Poprawka  58 

Burkhard Balz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

3. odnotowuje, że państwa 

członkowskie mogą nie zawsze w pełni 

popierać współpracę międzynarodową ze 

względu na ochronę interesów krajowych 

3. odnotowuje, że państwa 

członkowskie mogą nie zawsze w pełni 

popierać umowy międzynarodowe w 

dziedzinie regulacji systemu finansowego 
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oraz wewnętrzną pokusę przerzucania 

ryzyka na inne jurysdykcje; 
w przypadku pojawienia się obaw 

dotyczących ochrony interesów krajowych 

oraz przerzucania nadmiernego ryzyka z 

innych jurysdykcji na UE; 

Or. en 

 

Poprawka  59 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

3. odnotowuje, że państwa 

członkowskie mogą nie zawsze w pełni 

popierać współpracę międzynarodową ze 

względu na ochronę interesów krajowych 

oraz wewnętrzną pokusę przerzucania 

ryzyka na inne jurysdykcje; 

3. odnotowuje, że państwa 

członkowskie mogą nie zawsze w pełni 

popierać współpracę międzynarodową ze 

względu na ochronę interesów krajowych; 

Or. en 

 

Poprawka  60 

Jakob von Weizsäcker 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 3a. odnotowuje jednocześnie, że brexit 

niesie za sobą dodatkowe ryzyko 

szkodliwej konkurencji skutkującej 

obniżeniem stopnia regulacji, ponieważ 

ośrodki finansowe z 27 państw 

członkowskich UE prześcigają się w 

przyciąganiu przedsiębiorstw z Londynu; 

uważa, że aby temu zapobiegać, pozostałe 

państwa członkowskie muszą się 

zobowiązać do wzmocnienia wspólnych 

europejskich standardów i praktyk w 

dziedzinie regulacji sektora finansowego 
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oraz do koordynacji, w miarę możliwości, 

podejmowanych działań, tak aby sprostać 

wyzwaniom, które niesie za sobą brexit; 

Or. en 

 

Poprawka  61 

Bernard Monot 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 3a. ubolewa z powodu 

nieprawidłowego funkcjonowania 

globalnej koordynacji w dziedzinie 

przepisów finansowych, w ramach której 

Stany Zjednoczone często narzucają 

społeczności międzynarodowej własne 

stanowisko i interesy, przy czym zwalniają 

się same z obowiązku transpozycji norm 

narzuconych innym państwom; 

Or. fr 

 

Poprawka  62 

Bernard Monot 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 3b. ubolewa, że w okresie po kryzysie 

globalna koordynacja finansowa stała się 

pretekstem do rozpoczęcia dekonstrukcji 

bankowego modelu finansowania 

gospodarek europejskich na rzecz 

finansowania przez rynki, które są 

bardziej oddalone od podmiotów 

gospodarczych, zwłaszcza tych o 

niewielkich rozmiarach; wyraża 

ubolewanie, że lokalne banki, pod 
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pretekstem konieczności zapewnienia 

stabilności finansowej, zostały zastąpione 

przez międzynarodowych gigantów i 

uczestników rynku pochodzących 

najczęściej ze Stanów Zjednoczonych; 

Or. fr 

 

Poprawka  63 

Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Śródtytuł 2 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

Unijne procedury stwierdzania 
równoważności 

Stwierdzanie równoważności przez UE 

Or. en 

 

Poprawka  64 

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

Vandenkendelaere, Fulvio Martusciello, Werner Langen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

4. odnotowuje, że wiele unijnych 

aktów ustawodawczych zawiera przepisy 

szczególne dotyczące współpracy 

regulacyjnej z państwami trzecimi, w tym 

możliwości zawierania umów 

międzynarodowych i stwierdzania 

„równoważności”; 

4. odnotowuje, że wiele unijnych 

aktów ustawodawczych zawiera przepisy 

szczególne dotyczące współpracy 

regulacyjnej z państwami trzecimi, w tym 

możliwości zawierania umów o 

współpracy w zakresie nadzoru i 

egzekwowania oraz stwierdzania 

„równoważności”; 

Or. en 

 

Poprawka  65 
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Roberto Gualtieri 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

4. odnotowuje, że wiele unijnych 

aktów ustawodawczych zawiera przepisy 

szczególne dotyczące współpracy 

regulacyjnej z państwami trzecimi, w tym 

możliwości zawierania umów 

międzynarodowych i stwierdzania 

„równoważności”; 

4. odnotowuje, że wiele unijnych 

aktów ustawodawczych zawiera przepisy 

szczególne dotyczące współpracy 

regulacyjnej z państwami trzecimi, w tym 

możliwości zawierania umów o 

współpracy w zakresie nadzoru i 

stwierdzania „równoważności”; 

Or. en 

 

Poprawka  66 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

4. odnotowuje, że wiele unijnych 

aktów ustawodawczych zawiera przepisy 

szczególne dotyczące współpracy 

regulacyjnej z państwami trzecimi, w tym 

możliwości zawierania umów 

międzynarodowych i stwierdzania 

„równoważności”; 

4. odnotowuje, że wiele unijnych 

aktów ustawodawczych zawiera przepisy 

szczególne dotyczące współpracy 

regulacyjnej z państwami trzecimi, w tym 

możliwości zawierania umów o 

współpracy w zakresie nadzoru i 

stwierdzania „równoważności”; 

Or. en 

 

Poprawka  67 

Manuel dos Santos 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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5. podkreśla, że w wielu przypadkach 

stwierdzenie równoważności wynika z 

jednostronnej decyzji podjętej przez UE i 

nie jest stosowane na zasadzie 

wzajemności przez państwa trzecie; jest 

zdania, że współpraca międzynarodowa 

mogłaby przebiegać sprawniej dzięki 

umowom międzynarodowym 

wynegocjowanym między UE a państwami 

trzecimi; zwraca uwagę, że w odróżnieniu 

od sytuacji, która ma miejsce w przypadku 

stwierdzenia równoważności, umowy 

międzynarodowe między UE a państwami 

trzecimi mogą zapewnić wzajemny dostęp 

w odniesieniu do instytucji finansowych 

oraz wzajemnego uznawania przepisów; 

5. podkreśla, że stwierdzenie 

równoważności wynika z jednostronnej 

decyzji podjętej przez UE; 

Or. en 

 

Poprawka  68 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

5. podkreśla, że w wielu przypadkach 

stwierdzenie równoważności wynika z 

jednostronnej decyzji podjętej przez UE i 

nie jest stosowane na zasadzie 

wzajemności przez państwa trzecie; jest 

zdania, że współpraca międzynarodowa 

mogłaby przebiegać sprawniej dzięki 

umowom międzynarodowym 

wynegocjowanym między UE a państwami 

trzecimi; zwraca uwagę, że w odróżnieniu 

od sytuacji, która ma miejsce w przypadku 

stwierdzenia równoważności, umowy 

międzynarodowe między UE a państwami 

trzecimi mogą zapewnić wzajemny dostęp 

w odniesieniu do instytucji finansowych 

oraz wzajemnego uznawania przepisów; 

5. podkreśla, że w wielu przypadkach 

stwierdzenie równoważności wynika z 

jednostronnej i uznaniowej decyzji 

podjętej przez UE; 

Or. en 
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Poprawka  69 

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

Martusciello 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

5. podkreśla, że w wielu przypadkach 

stwierdzenie równoważności wynika z 

jednostronnej decyzji podjętej przez UE i 

nie jest stosowane na zasadzie 

wzajemności przez państwa trzecie; jest 

zdania, że współpraca międzynarodowa 

mogłaby przebiegać sprawniej dzięki 

umowom międzynarodowym 

wynegocjowanym między UE a państwami 

trzecimi; zwraca uwagę, że w odróżnieniu 

od sytuacji, która ma miejsce w przypadku 

stwierdzenia równoważności, umowy 

międzynarodowe między UE a państwami 

trzecimi mogą zapewnić wzajemny dostęp 

w odniesieniu do instytucji finansowych 

oraz wzajemnego uznawania przepisów; 

5. podkreśla, że w wielu przypadkach 

stwierdzenie równoważności wynika z 

jednostronnej decyzji podjętej przez UE i 

że nie istnieje systemowy wymóg 

wzajemnego stosowania przez odnośne 

państwo trzecie; 

Or. en 

 

Poprawka  70 

Roberto Gualtieri 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

5. podkreśla, że w wielu przypadkach 

stwierdzenie równoważności wynika z 

jednostronnej decyzji podjętej przez UE i 

nie jest stosowane na zasadzie 

wzajemności przez państwa trzecie; jest 

zdania, że współpraca międzynarodowa 

mogłaby przebiegać sprawniej dzięki 

umowom międzynarodowym 

5. podkreśla, że mechanizmy i decyzje 

w kwestii równoważności określa i wdraża 

jednostronnie Unia Europejska oraz że 

opierają się one na standardach UE, a 

także podkreśla, że z tego względu 

umożliwiają one UE zapewnienie 

szerszego dostępu do rynku niż przewidują 

to umowy międzynarodowe; zwraca 
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wynegocjowanym między UE a państwami 

trzecimi; zwraca uwagę, że w odróżnieniu 

od sytuacji, która ma miejsce w przypadku 

stwierdzenia równoważności, umowy 

międzynarodowe między UE a państwami 

trzecimi mogą zapewnić wzajemny dostęp 

w odniesieniu do instytucji finansowych 

oraz wzajemnego uznawania przepisów; 

uwagę, że jedynie jednolity rynek może 

zapewnić wzajemne uznawanie przepisów 

i nadzoru; 

Or. en 

 

Poprawka  71 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

5. podkreśla, że w wielu przypadkach 

stwierdzenie równoważności wynika z 

jednostronnej decyzji podjętej przez UE i 

nie jest stosowane na zasadzie 

wzajemności przez państwa trzecie; jest 

zdania, że współpraca międzynarodowa 

mogłaby przebiegać sprawniej dzięki 

umowom międzynarodowym 

wynegocjowanym między UE a państwami 

trzecimi; zwraca uwagę, że w odróżnieniu 

od sytuacji, która ma miejsce w przypadku 

stwierdzenia równoważności, umowy 

międzynarodowe między UE a państwami 

trzecimi mogą zapewnić wzajemny dostęp 

w odniesieniu do instytucji finansowych 

oraz wzajemnego uznawania przepisów; 

5. podkreśla, że stwierdzenie 

równoważności wynika z jednostronnej 

decyzji podjętej przez UE na podstawie 

stosowania unijnych standardów i jakości 

nadzoru; podkreśla, że żadna z 

obowiązujących międzynarodowych umów 

handlowych między UE a państwami 

trzecimi nie przewiduje bezpośredniego 

dostępu do rynku w odniesieniu do usług 

finansowych; 

Or. en 

 

Poprawka  72 

Marisa Matias, Miguel Viegas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 
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Projekt rezolucji Poprawka 

5. podkreśla, że w wielu przypadkach 

stwierdzenie równoważności wynika z 

jednostronnej decyzji podjętej przez UE i 

nie jest stosowane na zasadzie 

wzajemności przez państwa trzecie; jest 

zdania, że współpraca międzynarodowa 

mogłaby przebiegać sprawniej dzięki 

umowom międzynarodowym 

wynegocjowanym między UE a państwami 

trzecimi; zwraca uwagę, że w odróżnieniu 

od sytuacji, która ma miejsce w przypadku 

stwierdzenia równoważności, umowy 

międzynarodowe między UE a państwami 

trzecimi mogą zapewnić wzajemny dostęp 

w odniesieniu do instytucji finansowych 

oraz wzajemnego uznawania przepisów; 

5. podkreśla, że w wielu przypadkach 

stwierdzenie równoważności wynika z 

jednostronnej decyzji podjętej przez UE i 

nie jest stosowane na zasadzie 

wzajemności przez państwa trzecie; zwraca 

uwagę, że w odróżnieniu od sytuacji, która 

ma miejsce w przypadku stwierdzenia 

równoważności, umowy międzynarodowe 

między UE a państwami trzecimi mogą 

zapewnić wzajemny dostęp w odniesieniu 

do instytucji finansowych oraz 

wzajemnego uznawania przepisów; 

Or. en 

 

Poprawka  73 

Philippe Lamberts 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

5. podkreśla, że w wielu przypadkach 

stwierdzenie równoważności wynika z 

jednostronnej decyzji podjętej przez UE i 

nie jest stosowane na zasadzie 

wzajemności przez państwa trzecie; jest 

zdania, że współpraca międzynarodowa 

mogłaby przebiegać sprawniej dzięki 

umowom międzynarodowym 

wynegocjowanym między UE a państwami 

trzecimi; zwraca uwagę, że w odróżnieniu 

od sytuacji, która ma miejsce w przypadku 

stwierdzenia równoważności, umowy 

międzynarodowe między UE a państwami 

trzecimi mogą zapewnić wzajemny dostęp 

w odniesieniu do instytucji finansowych 

oraz wzajemnego uznawania przepisów; 

5. podkreśla, że stwierdzenie 

równoważności wynika z jednostronnej 

decyzji podjętej przez UE i w wielu 

przypadkach nie jest stosowane na 

zasadzie wzajemności przez państwa 

trzecie; jest zdania, że współpraca 

międzynarodowa może w niektórych 

przypadkach przebiegać sprawniej dzięki 

umowom międzynarodowym 

wynegocjowanym między UE a państwami 

trzecimi; zwraca uwagę, że w odróżnieniu 

od sytuacji, która ma miejsce w przypadku 

stwierdzenia równoważności, umowy 

międzynarodowe między UE a państwami 

trzecimi mogą zapewnić wzajemny dostęp 
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w odniesieniu do instytucji finansowych 

oraz wzajemnego uznawania przepisów; 

Or. en 

 

Poprawka  74 

Markus Ferber 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

5. podkreśla, że w wielu przypadkach 

stwierdzenie równoważności wynika z 

jednostronnej decyzji podjętej przez UE i 

nie jest stosowane na zasadzie 

wzajemności przez państwa trzecie; jest 

zdania, że współpraca międzynarodowa 

mogłaby przebiegać sprawniej dzięki 

umowom międzynarodowym 

wynegocjowanym między UE a państwami 

trzecimi; zwraca uwagę, że w odróżnieniu 

od sytuacji, która ma miejsce w przypadku 

stwierdzenia równoważności, umowy 

międzynarodowe między UE a państwami 

trzecimi mogą zapewnić wzajemny dostęp 

w odniesieniu do instytucji finansowych 

oraz wzajemnego uznawania przepisów; 

5. podkreśla, że w wielu przypadkach 

stwierdzenie równoważności wynika z 

jednostronnej decyzji podjętej przez UE i 

nie jest stosowane na zasadzie 

wzajemności przez państwa trzecie; jest 

zdania, że współpraca międzynarodowa 

mogłaby przebiegać sprawniej dzięki 

umowom międzynarodowym 

wynegocjowanym między UE a państwami 

trzecimi; zwraca uwagę, że w odróżnieniu 

od sytuacji, która ma miejsce w przypadku 

stwierdzenia równoważności, umowy 

międzynarodowe między UE a państwami 

trzecimi mogą zapewnić wzajemny dostęp 

w odniesieniu do instytucji finansowych 

oraz wzajemnego uznawania przepisów; 

zwraca uwagę, że takie umowy 

międzynarodowe musiałyby być 

opracowywane w sposób chroniący 

integralność jednolitego rynku, 

niezostawiający miejsca na arbitraż 

regulacyjny ani nadzorczy, a także 

musiałyby zawierać postanowienia mające 

zapewnić utrzymywanie z biegiem czasu 

wysokich poziomów harmonizacji bez 

ograniczania prerogatyw prawodawcy 

Unii; 

Or. en 

 

Poprawka  75 
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Burkhard Balz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

5. podkreśla, że w wielu przypadkach 

stwierdzenie równoważności wynika z 

jednostronnej decyzji podjętej przez UE i 

nie jest stosowane na zasadzie 

wzajemności przez państwa trzecie; jest 

zdania, że współpraca międzynarodowa 

mogłaby przebiegać sprawniej dzięki 

umowom międzynarodowym 

wynegocjowanym między UE a państwami 

trzecimi; zwraca uwagę, że w odróżnieniu 

od sytuacji, która ma miejsce w przypadku 

stwierdzenia równoważności, umowy 

międzynarodowe między UE a państwami 

trzecimi mogą zapewnić wzajemny dostęp 

w odniesieniu do instytucji finansowych 

oraz wzajemnego uznawania przepisów; 

5. podkreśla, że w wielu przypadkach 

stwierdzenie równoważności wynika z 

jednostronnej decyzji podjętej przez UE i 

nie jest stosowane na zasadzie 

wzajemności przez państwa trzecie; jest 

zdania, że współpraca międzynarodowa 

mogłaby przebiegać sprawniej dzięki 

umowom międzynarodowym 

wynegocjowanym między UE a państwami 

trzecimi, jeśli będą one skonstruowane w 

sposób zapobiegający arbitrażowi 

regulacyjnemu i będą na bieżąco 

monitorowane przez właściwe organy w 

celu zapewnienia równych warunków 

działania pod względem regulacyjnym; 

zwraca uwagę, że w odróżnieniu od 

sytuacji, która ma miejsce w przypadku 

stwierdzenia równoważności, umowy 

międzynarodowe między UE a państwami 

trzecimi mogą zapewnić wzajemny dostęp 

w odniesieniu do instytucji finansowych 

oraz wzajemnego uznawania przepisów; 

Or. en 

 

Poprawka  76 

Bernard Monot 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

5. podkreśla, że w wielu przypadkach 

stwierdzenie równoważności wynika z 

jednostronnej decyzji podjętej przez UE i 

nie jest stosowane na zasadzie 

wzajemności przez państwa trzecie; jest 

zdania, że współpraca międzynarodowa 

5. podkreśla, że w wielu przypadkach 

stwierdzenie równoważności wynika z 

jednostronnej decyzji podjętej przez UE i 

nie jest stosowane na zasadzie 

wzajemności przez państwa trzecie; jest 

zdania, że współpraca międzynarodowa 
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mogłaby przebiegać sprawniej dzięki 

umowom międzynarodowym 

wynegocjowanym między UE a państwami 

trzecimi; zwraca uwagę, że w odróżnieniu 

od sytuacji, która ma miejsce w przypadku 

stwierdzenia równoważności, umowy 

międzynarodowe między UE a państwami 

trzecimi mogą zapewnić wzajemny dostęp 

w odniesieniu do instytucji finansowych 

oraz wzajemnego uznawania przepisów; 

mogłaby przebiegać sprawniej dzięki 

umowom międzynarodowym 

wynegocjowanym między UE a państwami 

trzecimi; zwraca uwagę, że w odróżnieniu 

od sytuacji, która ma miejsce w przypadku 

stwierdzenia równoważności, umowy 

międzynarodowe między UE a państwami 

trzecimi mogą zapewnić wzajemny dostęp 

w odniesieniu do instytucji finansowych 

oraz wzajemnego uznawania przepisów; 

wyraża jednak zaniepokojenie 

systematycznie powtarzającym się 

schematem, w ramach którego 

amerykańska administracja zawiera 

umowy międzynarodowe, ale nigdy nie 

dochodzi do ratyfikacji tych umów w 

Kongresie, czego faktycznym skutkiem jest 

jednostronne odbieranie skutecznych 

narzędzi państwom UE, umożliwiające 

penetrowanie rynku przez podmioty 

amerykańskie; 

Or. fr 

 

Poprawka  77 

Philippe Lamberts 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 5a. podkreśla, że wszelkie umowy 

międzynarodowe powinny zawierać 

odpowiednie rozwiązania regulujące 

współpracę w dziedzinie podatków; 

podkreśla również, że umowy te powinny 

zawierać solidne wyłączenia 

ostrożnościowe niepodlegające testom 

konieczności w celu prawnego 

zagwarantowania praw organów 

europejskich, krajowych i lokalnych do 

wprowadzania regulacji służących 

interesowi publicznemu; 
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Or. en 

 

Poprawka  78 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 5a. podkreśla, że UE powinna 

zachęcać inne jurysdykcje do 

przyznawania dostępu do ich rynków 

finansowych uczestnikom rynku z UE; 

Or. en 

 

Poprawka  79 

Bernard Monot 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

6. uznaje, że unijny system 

stwierdzania równoważności jest integralną 

częścią ram regulacyjnych UE dotyczących 

usług finansowych i że może przynosić 

pewne korzyści, np.: usunięcie 

niepotrzebnych barier regulacyjnych, 

zwiększona konkurencja, wzmożone 

przepływy finansowe do UE, a także 

większa liczba instrumentów i możliwości 

inwestycyjnych dla przedsiębiorstw i 

inwestorów unijnych; 

6. uznaje, że unijny system 

stwierdzania równoważności jest integralną 

częścią ram regulacyjnych UE dotyczących 

usług finansowych, ale wyraża poważne 

wątpliwości co do użyteczności tego 

systemu dla gospodarek państw 

członkowskich; 

Or. fr 

 

Poprawka  80 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Projekt rezolucji 
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Ustęp 6 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

6. uznaje, że unijny system 

stwierdzania równoważności jest integralną 

częścią ram regulacyjnych UE dotyczących 

usług finansowych i że może przynosić 

pewne korzyści, np.: usunięcie 

niepotrzebnych barier regulacyjnych, 

zwiększona konkurencja, wzmożone 

przepływy finansowe do UE, a także 

większa liczba instrumentów i możliwości 

inwestycyjnych dla przedsiębiorstw i 

inwestorów unijnych; 

6. uznaje, że unijny system 

stwierdzania równoważności jest integralną 

częścią ram regulacyjnych UE dotyczących 

usług finansowych i że niesie za sobą 

pewne zagrożenia: usunięcie niezbędnych 

barier regulacyjnych, zwiększona 

koncentracja, wzmożone przepływy 

finansowe do i z UE, a także większa 

zmienność i ekspozycja unijnego systemu 

finansowego; 

Or. en 

 

Poprawka  81 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

6. uznaje, że unijny system 

stwierdzania równoważności jest integralną 

częścią ram regulacyjnych UE dotyczących 

usług finansowych i że może przynosić 

pewne korzyści, np.: usunięcie 

niepotrzebnych barier regulacyjnych, 

zwiększona konkurencja, wzmożone 

przepływy finansowe do UE, a także 

większa liczba instrumentów i możliwości 

inwestycyjnych dla przedsiębiorstw i 

inwestorów unijnych; 

6. uznaje, że unijny system 

stwierdzania równoważności jest integralną 

częścią ram regulacyjnych i nadzorczych 

UE dotyczących usług finansowych i że 

może przynosić pewne korzyści, np.: 

stabilność w unijnym systemie 

finansowym mimo ekspozycji na 

zagraniczne rodzaje ryzyka, usunięcie 

niepotrzebnych barier regulacyjnych, 

zwiększona konkurencja, wzmożone 

przepływy finansowe do UE, większa 

liczba instrumentów i możliwości 

inwestycyjnych dla przedsiębiorstw i 

inwestorów unijnych, wzmocniona 

ochrona inwestorów i konsumentów oraz 

większa stabilność finansowa; 

Or. en 

 



 

PE621.121v01-00 42/118 AM\1152343PL.docx 

PL 

Poprawka  82 

Roberto Gualtieri 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

6. uznaje, że unijny system 

stwierdzania równoważności jest integralną 

częścią ram regulacyjnych UE dotyczących 

usług finansowych i że może przynosić 

pewne korzyści, np.: usunięcie 

niepotrzebnych barier regulacyjnych, 

zwiększona konkurencja, wzmożone 

przepływy finansowe do UE, a także 

większa liczba instrumentów i możliwości 

inwestycyjnych dla przedsiębiorstw i 

inwestorów unijnych; 

6. uznaje, że unijny system 

stwierdzania równoważności jest integralną 

częścią ram regulacyjnych UE dotyczących 

usług finansowych i że może przynosić 

pewne korzyści, np.: zapewnienie 

stabilności finansowej, równe warunki 

działania, usunięcie niepotrzebnych barier 

regulacyjnych, zwiększona konkurencja, 

wzmożone przepływy finansowe do UE, 

większa liczba instrumentów i możliwości 

inwestycyjnych dla przedsiębiorstw i 

inwestorów unijnych, a także większa 

ochrona inwestorów i konsumentów; 

Or. en 

 

Poprawka  83 

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

Werner Langen, Othmar Karas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

6. uznaje, że unijny system 

stwierdzania równoważności jest integralną 

częścią ram regulacyjnych UE 

dotyczących usług finansowych i że może 

przynosić pewne korzyści, np.: usunięcie 

niepotrzebnych barier regulacyjnych, 

zwiększona konkurencja, wzmożone 

przepływy finansowe do UE, a także 

większa liczba instrumentów i możliwości 

inwestycyjnych dla przedsiębiorstw i 

inwestorów unijnych; 

6. uznaje, że unijny system 

stwierdzania równoważności jest integralną 

częścią szeregu aktów ustawodawczych 

stanowiących ramy regulacyjne UE 

dotyczące usług finansowych i że może 

przynosić pewne korzyści, np.: usunięcie 

niepotrzebnych barier regulacyjnych, 

zwiększona konkurencja, wzmożone 

przepływy finansowe do UE, a także 

większa liczba instrumentów i możliwości 

inwestycyjnych dla przedsiębiorstw i 

inwestorów unijnych; 
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Or. en 

 

Poprawka  84 

Roberto Gualtieri 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

7. przypomina, że decyzje w kwestii 

równoważności nie przyznają instytucjom 

finansowym porównywalnych praw do 

paszportowania usług finansowych w 

całej UE, jednak uznaje, że mogą dać 

instytucjom z państw trzecich ograniczony 

dostęp do jednolitego rynku niektórych 

produktów; 

7. przypomina, że decyzje w kwestii 

równoważności umożliwiają podmiotom z 

państw trzecich świadczenie w 

ograniczonej liczbie przypadków usług za 

pośrednictwem rynku wewnętrznego; 

Or. en 

 

Poprawka  85 

Bernard Monot 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

7. przypomina, że decyzje w kwestii 

równoważności nie przyznają instytucjom 

finansowym porównywalnych praw do 

paszportowania usług finansowych w całej 

UE, jednak uznaje, że mogą dać 

instytucjom z państw trzecich ograniczony 

dostęp do jednolitego rynku niektórych 

produktów; 

7. przypomina, że decyzje w kwestii 

równoważności nie przyznają instytucjom 

finansowym porównywalnych praw do 

paszportowania usług finansowych w całej 

UE, oraz podkreśla, że mogą dać 

instytucjom z państw trzecich jedynie 

ograniczony dostęp do jednolitego rynku 

niektórych produktów i że dostęp ten 

można w sposób oczywisty odwołać, jeśli 

przemawia za tym interes państw 

członkowskich; 

Or. fr 
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Poprawka  86 

Philippe Lamberts 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

7. przypomina, że decyzje w kwestii 

równoważności nie przyznają instytucjom 

finansowym porównywalnych praw do 

paszportowania usług finansowych w całej 

UE, jednak uznaje, że mogą dać 

instytucjom z państw trzecich ograniczony 

dostęp do jednolitego rynku niektórych 

produktów; 

7. przypomina, że decyzje w kwestii 

równoważności nie przyznają instytucjom 

finansowym mającym siedzibę w 

państwach trzecich porównywalnych praw 

do paszportowania usług finansowych w 

całej UE, niemniej zwraca uwagę, że 

decyzje w kwestii równoważności mogą 

dać instytucjom z państw trzecich 

ograniczony i przypominający korzystanie 

z paszportu dostęp do jednolitego rynku 

niektórych produktów dzięki zastosowaniu 

wyrywkowego i dostosowanego do 

konkretnych przepisów podejścia; 

Or. en 

 

Poprawka  87 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

7. przypomina, że decyzje w kwestii 

równoważności nie przyznają instytucjom 

finansowym porównywalnych praw do 

paszportowania usług finansowych w całej 

UE, jednak uznaje, że mogą dać 

instytucjom z państw trzecich ograniczony 

dostęp do jednolitego rynku niektórych 

produktów; 

7. przypomina, że w większości 

przypadków decyzje w kwestii 

równoważności nie przyznają instytucjom 

finansowym porównywalnych praw do 

paszportowania usług finansowych w całej 

UE, jednak uznaje, że mogą dać 

instytucjom z państw trzecich dostęp do 

jednolitego rynku niektórych produktów; 

Or. en 
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Poprawka  88 

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

Vandenkendelaere, Fulvio Martusciello, Werner Langen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

7. przypomina, że decyzje w kwestii 

równoważności nie przyznają instytucjom 

finansowym porównywalnych praw do 

paszportowania usług finansowych w całej 

UE, jednak uznaje, że mogą dać 

instytucjom z państw trzecich ograniczony 

dostęp do jednolitego rynku niektórych 

produktów; 

7. przypomina, że w niektórych 

przypadkach decyzje w kwestii 

równoważności nie przyznają instytucjom 

finansowym porównywalnych praw do 

paszportowania usług finansowych w całej 

UE, jednak uznaje, że mogą dać 

instytucjom z państw trzecich dostęp do 

jednolitego rynku niektórych produktów 

lub usług; 

Or. en 

 

Poprawka  89 

Philippe Lamberts 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 7a. podkreśla natomiast, że „paszport 

UE” uprawnia przedsiębiorstwa do 

świadczenia usług finansowych w całym 

EOG na podstawie zezwolenia 

udzielonego przez odnośne państwo 

pochodzenia i pod nadzorem tego państwa 

oraz że możliwość taka nie jest dostępna 

dla instytucji finansowych mających 

siedzibę w państwach nienależących do 

EOG, ponieważ opiera się ona na zestawie 

wymogów ostrożnościowych 

zharmonizowanych na podstawie 

przepisów UE, a także na wzajemnym 

uznawaniu zezwoleń; 

Or. en 
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Poprawka  90 

Philippe Lamberts 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 7b. domaga się, aby wszelkie decyzje w 

kwestii równoważności w odniesieniu do 

państw trzecich objęto obowiązkiem 

stosowania odpowiednich rozwiązań z 

zakresu współpracy w sprawach 

podatkowych w celu zapewnienia 

automatycznej wymiany informacji 

zgodnie z normami międzynarodowymi 

oraz obowiązkiem pozytywnego przejścia 

wstępnej oceny przepisów państwa 

trzeciego w dziedzinie walki z uchylaniem 

się od opodatkowania, unikaniem 

opodatkowania i praniem pieniędzy; 

Or. en 

 

Poprawka  91 

Philippe Lamberts 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 c (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 7c. zwraca uwagę, że unijne 

prawodawstwo w dziedzinie usług 

finansowych uwzględnia dalszy rozwój 

modeli dotyczących dostawców mających 

siedzibę w państwach trzecich, 

przewidując zróżnicowane rozwiązania w 

zakresie procedur udzielania zezwoleń, 

nadzoru i współpracy; z zadowoleniem 

przyjmuje zwłaszcza trwające prace nad 

wnioskami dotyczącymi EMIR 2.2, które 
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przewidują proces uznawania 

przedsiębiorstw z państw trzecich 

podlegających podwójnemu nadzorowi 

sprawowanemu przez organy krajowe i 

unijne, jak również wiążące rozwiązania z 

zakresu nadzoru; jest zdania, że Komisja 

powinna wziąć pod uwagę możliwość 

przedstawienia podobnych wniosków w 

odniesieniu do innych rodzajów 

infrastruktury rynkowej i kluczowych 

podmiotów rynkowych, w tym systemów 

państw trzecich odnoszących się do 

kredytowych agencji ratingowych, 

repozytoriów transakcji, poziomów 

referencyjnych, a w miarę możliwości 

platform obrotu i podmiotów 

przekazujących dane; 

Or. en 

 

Poprawka  92 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

8. podkreśla, że jednym z kluczowych 

założeń równoważności jest propagowanie 
zbieżności przepisów na fundamencie 

standardów międzynarodowych; 

8. podkreśla, że kluczowymi 

założeniami równoważności są 

zapewnienie równego traktowania 

podmiotów z państw trzecich i 

przedsiębiorstw z UE oraz ochrona 

interesów jednolitego rynku i 

konsumentów; uważa, że może to 

prowadzić do dalszej zbieżności 

przepisów; 

Or. en 

 

Poprawka  93 

Roberto Gualtieri, Jonás Fernández 

 

Projekt rezolucji 
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Ustęp 8 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

8. podkreśla, że jednym z kluczowych 

założeń równoważności jest propagowanie 

zbieżności przepisów na fundamencie 

standardów międzynarodowych; 

8. podkreśla, że jednym z kluczowych 

założeń równoważności jest umożliwienie 

odpowiedniego dostępu do rynków usług 

finansowych przy jednoczesnym 

utrzymaniu stabilności finansowej, 

integralności jednolitego rynku i 

autonomii procesu decyzyjnego w Unii 

Europejskiej, a także podkreśla, że 

równoważność może znacząco usprawnić 

współpracę międzynarodową oraz że 

można skutecznie powiązać ją ze 

współpracą w zakresie regulacji; 

Or. en 

 

Poprawka  94 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

8. podkreśla, że jednym z kluczowych 

założeń równoważności jest propagowanie 

zbieżności przepisów na fundamencie 

standardów międzynarodowych; 

8. podkreśla, że równoważność jest 

suwerennym narzędziem UE mającym na 

celu zapewnienie uczciwego i równego 

traktowania przedsiębiorstw z UE i 

podmiotów z państw trzecich, a także 
propagowanie zbieżności przepisów na 

fundamencie standardów europejskich 

przy jednoczesnym zapobieganiu 

arbitrażowi regulacyjnemu oraz 

zapewnianiu ochrony konsumentom i 

inwestorom, utrzymywaniu stabilności 

finansowej UE i przeciwdziałaniu 

fragmentacji unijnego jednolitego rynku; 

Or. en 

 

Poprawka  95 
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Neena Gill 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

8. podkreśla, że jednym z kluczowych 

założeń równoważności jest propagowanie 

zbieżności przepisów na fundamencie 

standardów międzynarodowych; 

8. podkreśla, że kluczowymi 

założeniami równoważności są 

propagowanie zbieżności przepisów na 

fundamencie standardów 

międzynarodowych; podkreśla również, że 

do założeń tych należy także 

równoważenie potrzeb z zakresu 

stabilności finansowej i ochrony 

inwestorów UE z jednej strony z 

korzyściami płynącymi z utrzymywania 

otwartych i zintegrowanych na szczeblu 

globalnym rynków finansowych UE z 

drugiej; 

Or. en 

 

Poprawka  96 

Gabriel Mato 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

8. podkreśla, że jednym z kluczowych 

założeń równoważności jest propagowanie 

zbieżności przepisów na fundamencie 

standardów międzynarodowych; 

8. podkreśla, że kluczowymi 

założeniami równoważności są 

propagowanie zbieżności przepisów na 

fundamencie standardów 

międzynarodowych, a także równoważenie 

potrzeb z zakresu stabilności finansowej i 

ochrony inwestorów UE z jednej strony z 

korzyściami płynącymi z utrzymywania 

otwartych i zintegrowanych na szczeblu 

globalnym rynków finansowych UE z 

drugiej; 

Or. en 
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Poprawka  97 

Manuel dos Santos 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

8. podkreśla, że jednym z kluczowych 

założeń równoważności jest propagowanie 

zbieżności przepisów na fundamencie 

standardów międzynarodowych; 

8. podkreśla, że jednym z kluczowych 

założeń równoważności jest propagowanie 

zbieżności przepisów na fundamencie 

standardów europejskich; 

Or. en 

 

Poprawka  98 

Bernard Monot 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

8. podkreśla, że jednym z kluczowych 

założeń równoważności jest propagowanie 

zbieżności przepisów na fundamencie 

standardów międzynarodowych; 

8. podkreśla, że jednym z otwarcie 

głoszonych kluczowych założeń 

równoważności jest propagowanie 

zbieżności przepisów na fundamencie 

standardów międzynarodowych, mimo iż w 

rzeczywistości chodzi wyłącznie o 

utrzymanie koncentracji płynności, 

zabezpieczeń i w zasadzie całej 

działalności międzynarodowych gigantów 

sektora finansowego w minimalnej liczbie 

ośrodków finansowych; podkreśla, że to 

sztuczne skupianie działalności 

finansowej w bardzo niewielkiej liczbie 

ośrodków o znaczeniu globalnym szkodzi 

stabilności finansowej i interesom 

gospodarczym państw członkowskich, 

których płynność finansowa została 

przejęta przez te międzynarodowe ośrodki 

finansowe; 

Or. fr 
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Poprawka  99 

Markus Ferber 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

8. podkreśla, że jednym z kluczowych 

założeń równoważności jest propagowanie 

zbieżności przepisów na fundamencie 

standardów międzynarodowych; 

8. podkreśla, że jednym z kluczowych 

założeń równoważności jest propagowanie 

zbieżności przepisów na fundamencie 

standardów międzynarodowych przy 

jednoczesnym utrzymywaniu integralności 

jednolitego rynku i wysokich standardów 

uzgodnionych w całej UE; 

Or. en 

 

Poprawka  100 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

8. podkreśla, że jednym z kluczowych 

założeń równoważności jest propagowanie 

zbieżności przepisów na fundamencie 

standardów międzynarodowych; 

8. podkreśla, że jednym z kluczowych 

założeń równoważności jest propagowanie 

zbieżności przepisów na fundamencie 

standardów międzynarodowych przy 

jednoczesnym utrzymywaniu zdolności do 

zapewniania stabilności rynków 

finansowych UE; 

Or. en 

 

Poprawka  101 

Philippe Lamberts 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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8. podkreśla, że jednym z kluczowych 

założeń równoważności jest propagowanie 

zbieżności przepisów na fundamencie 

standardów międzynarodowych; 

8. podkreśla, że jednym z kluczowych 

założeń równoważności jest propagowanie 

zbieżności przepisów, stabilności 

finansowej i ochrony inwestorów, a także 

usprawnianie współpracy w zakresie 

nadzoru na fundamencie standardów 

międzynarodowych; 

Or. en 

 

Poprawka  102 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

8. podkreśla, że jednym z kluczowych 

założeń równoważności jest propagowanie 

zbieżności przepisów na fundamencie 

standardów międzynarodowych; 

8. podkreśla, że jednym z kluczowych 

założeń równoważności jest propagowanie 

zbieżności przepisów na fundamencie 

standardów międzynarodowych; 

przypomina, że innym kluczowym 

założeniem równoważności jest 

utrzymanie otwartego i zintegrowanego 

na szczeblu globalnym rynku finansowego 

w UE; 

Or. en 

 

Poprawka  103 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

8. podkreśla, że jednym z kluczowych 

założeń równoważności jest propagowanie 

zbieżności przepisów na fundamencie 

standardów międzynarodowych; 

8. podkreśla, że jednym z kluczowych 

założeń równoważności jest propagowanie 

równania w dół przepisów na fundamencie 

obniżania standardów międzynarodowych; 

Or. en 
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Poprawka  104 

Ashley Fox 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 8a. odnotowuje, że zbieżność 

przepisów powinna być rozpatrywana w 

oparciu o wyniki; 

Or. en 

 

Poprawka  105 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

9. jest zdania, że w obecnym kształcie 

unijny proces stwierdzania równoważności 

nie zapewnia pewności ani dostatecznej 

przejrzystości, i postuluje wprowadzenie 

zorganizowanych i praktycznych ram 

określających jasne procedury; 

9. jest zdania, że w obecnym kształcie 

unijny proces stwierdzania równoważności 

nie zapewnia dostatecznej przejrzystości, 

przy czym w niektórych przypadkach 

brakuje także jasności w odniesieniu do 

procedur warunkujących uznanie ram 

nadzorczych obowiązujących w państwach 

trzecich; stoi na stanowisku, że w 

wytycznych należy zwrócić uwagę na 

unijne systemy stwierdzania 

równoważności, dzięki czemu proces ten 

będzie bardziej przejrzysty i zrozumiały dla 

państw trzecich; 

Or. en 

 

Poprawka  106 

Roberto Gualtieri 

 

Projekt rezolucji 
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Ustęp 9 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

9. jest zdania, że w obecnym kształcie 

unijny proces stwierdzania równoważności 

nie zapewnia pewności ani dostatecznej 
przejrzystości, i postuluje wprowadzenie 

zorganizowanych i praktycznych ram 

określających jasne procedury; 

9. jest zdania, że w obecnym kształcie 

unijny proces stwierdzania równoważności 

zyskałby na zwiększeniu przejrzystości i 

lepszej komunikacji z uczestnikami rynku; 

Or. en 

 

Poprawka  107 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

9. jest zdania, że w obecnym kształcie 

unijny proces stwierdzania równoważności 

nie zapewnia pewności ani dostatecznej 

przejrzystości, i postuluje wprowadzenie 
zorganizowanych i praktycznych ram 

określających jasne procedury; 

9. jest zdania, że unijny proces 

stwierdzania równoważności odniósłby 

korzyści ze zorganizowanych i 

praktycznych ram określających jasne 

procedury; 

Or. en 

 

Poprawka  108 

Manuel dos Santos 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

9. jest zdania, że w obecnym kształcie 

unijny proces stwierdzania równoważności 

nie zapewnia pewności ani dostatecznej 

przejrzystości, i postuluje wprowadzenie 

zorganizowanych i praktycznych ram 

określających jasne procedury; 

9. jest zdania, że w obecnym kształcie 

unijny proces stwierdzania równoważności 

jest niejednorodny, i postuluje 

wprowadzenie zorganizowanych i 

praktycznych ram określających jasne i 

przejrzyste procedury z wiodącą rolą 

europejskich urzędów nadzoru w zakresie 
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przeprowadzania ocen i wydawania 

zaleceń dla Komisji; 

Or. en 

 

Poprawka  109 

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

Martusciello, Othmar Karas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

9. jest zdania, że w obecnym kształcie 

unijny proces stwierdzania równoważności 

nie zapewnia pewności ani dostatecznej 

przejrzystości, i postuluje wprowadzenie 

zorganizowanych i praktycznych ram 

określających jasne procedury; 

9. jest zdania, że w obecnym kształcie 

unijny proces stwierdzania równoważności 

nie zapewnia dostatecznej przejrzystości, i 

postuluje wprowadzenie zorganizowanych 

i praktycznych ram określających jasne 

procedury i wytyczne w odniesieniu do 

poziomu szczegółowości oceny, którą ma 

przeprowadzać Komisja; 

Or. en 

 

Poprawka  110 

Markus Ferber 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

9. jest zdania, że w obecnym kształcie 

unijny proces stwierdzania równoważności 

nie zapewnia pewności ani dostatecznej 

przejrzystości, i postuluje wprowadzenie 

zorganizowanych i praktycznych ram 

określających jasne procedury; 

9. jest zdania, że w obecnym kształcie 

unijny proces stwierdzania równoważności 

nie zapewnia pewności ani dostatecznej 

przejrzystości z powodu różnorodności 

przepisów zawartych w różnych tekstach 

ustawodawczych; zwraca uwagę, że 

kwestią wartą rozważenia byłoby 
wprowadzenie bardziej zorganizowanych i 

praktycznych ram horyzontalnych 

określających jasne procedury; 
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Or. en 

 

Poprawka  111 

Philippe Lamberts 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

9. jest zdania, że w obecnym kształcie 

unijny proces stwierdzania równoważności 

nie zapewnia pewności ani dostatecznej 

przejrzystości, i postuluje wprowadzenie 

zorganizowanych i praktycznych ram 

określających jasne procedury; 

9. jest zdania, że w obecnym kształcie 

unijny proces stwierdzania równoważności 

nie zapewnia dostatecznej przejrzystości, i 

postuluje wprowadzenie zorganizowanych, 

udoskonalonych i praktycznych ram 

określających jasne procedury; 

Or. en 

 

Poprawka  112 

Philippe Lamberts 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

10. uważa, że decyzje w kwestii 

równoważności i umowy międzynarodowe 

powinny być obiektywne, proporcjonalne, 

uwzględniające ryzyko i przyjmowane z 

myślą o interesie Unii i jej obywateli; 

10. uważa, że decyzje w kwestii 

równoważności i umowy międzynarodowe 

powinny uwzględniać ryzyko i być 

przyjmowane z myślą o interesie Unii i jej 

obywateli, mając na uwadze kluczowe 

znaczenie jednolitego rynku dla 

zabezpieczenia najlepiej rozumianych 

interesów gospodarczych obywateli UE; 

Or. en 

 

Poprawka  113 

Roberto Gualtieri 

 



 

AM\1152343PL.docx 57/118 PE621.121v01-00 

 PL 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

10. uważa, że decyzje w kwestii 

równoważności i umowy międzynarodowe 

powinny być obiektywne, proporcjonalne, 

uwzględniające ryzyko i przyjmowane z 

myślą o interesie Unii i jej obywateli; 

10. uważa, że decyzje w kwestii 

równoważności powinny być obiektywne, 

proporcjonalne, uwzględniające ryzyko i 

przyjmowane z myślą o interesie Unii i jej 

obywateli; 

Or. en 

 

Poprawka  114 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

10. uważa, że decyzje w kwestii 

równoważności i umowy międzynarodowe 

powinny być obiektywne, proporcjonalne, 

uwzględniające ryzyko i przyjmowane z 

myślą o interesie Unii i jej obywateli; 

10. uważa, że decyzje w kwestii 

równoważności powinny być obiektywne, 

proporcjonalne, uwzględniające ryzyko i 

przyjmowane z myślą o interesie Unii i jej 

obywateli; 

Or. en 

 

Poprawka  115 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

10. uważa, że decyzje w kwestii 

równoważności i umowy międzynarodowe 

powinny być obiektywne, proporcjonalne, 

uwzględniające ryzyko i przyjmowane z 

myślą o interesie Unii i jej obywateli; 

10. uważa, że decyzje w kwestii 

równoważności i umowy o współpracy 

powinny być obiektywne, proporcjonalne, 

uwzględniające ryzyko i przyjmowane z 

myślą o interesie Unii i jej obywateli oraz z 

zamiarem utrzymania stabilności 
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finansowej UE i zapobiegania 

fragmentacji unijnego jednolitego rynku; 

Or. en 

 

Poprawka  116 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

10. uważa, że decyzje w kwestii 

równoważności i umowy międzynarodowe 

powinny być obiektywne, proporcjonalne, 

uwzględniające ryzyko i przyjmowane z 

myślą o interesie Unii i jej obywateli; 

10. uważa, że decyzje w kwestii 

równoważności i umowy międzynarodowe 

powinny być obiektywne, proporcjonalne, 

uwzględniające ryzyko i przyjmowane z 

myślą o interesie Unii, wszystkich państw 

członkowskich UE i obywateli; 

Or. en 

 

Poprawka  117 

Bernard Monot 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

10. uważa, że decyzje w kwestii 

równoważności i umowy międzynarodowe 

powinny być obiektywne, proporcjonalne, 

uwzględniające ryzyko i przyjmowane z 

myślą o interesie Unii i jej obywateli; 

10. uważa, że decyzje w kwestii 

równoważności i umowy międzynarodowe 

powinny być obiektywne, proporcjonalne, 

uwzględniające ryzyko i przyjmowane z 

myślą o interesie państw członkowskich 

Unii i ich obywateli; 

Or. fr 

 

Poprawka  118 

Markus Ferber 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

10. uważa, że decyzje w kwestii 

równoważności i umowy międzynarodowe 

powinny być obiektywne, proporcjonalne, 

uwzględniające ryzyko i przyjmowane z 

myślą o interesie Unii i jej obywateli; 

10. uważa, że decyzje w kwestii 

równoważności i umowy międzynarodowe 

powinny być obiektywne, proporcjonalne, 

uwzględniające ryzyko i przyjmowane z 

myślą o interesie Unii i jej obywateli; 

zwraca uwagę, że nie jest to proces czysto 

techniczny, ale proces o charakterze 

politycznym; podkreśla konieczność, by 

prawodawca Unii brał odpowiedni udział 

w podejmowaniu takich decyzji; 

Or. en 

 

Poprawka  119 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 10a. uważa, że decyzje w kwestii 

równoważności i umowy międzynarodowe 

powinny również wyraźnie uwzględniać 

wiążącą zasadę niedyskryminacji w taki 

sam sposób, jak ma to miejsce w 

przypadku podejścia stosowanego i 

propagowanego przez Światową 

Organizację Handlu; stwierdza, że chodzi 

o niedyskryminację między samymi 

państwami trzecimi, tak aby wszystkie były 

oceniane w oparciu o tę samą przejrzystą 

podstawę oraz z zastosowaniem tych 

samych harmonogramów i tej samej 

regularności; stwierdza, że chodzi również 

o niedyskryminację między 

przedsiębiorstwami z UE i 

przedsiębiorstwami z państw trzecich, tak 

aby w stosunku do porównywalnych 

przedsiębiorstw spoza UE nie były 

stosowane – jedynie ze względu na 
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narodowość – standardy bardziej 

rygorystyczne niż te, które byłyby 

wymagane od przedsiębiorstwa z UE; 

Or. en 

 

Poprawka  120 

Ashley Fox 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

11. kwestionuje względy 

przemawiające za tym, by decyzje w 

kwestii równoważności zwykle przybierały 

kształt aktów wykonawczych; twierdzi, że 

proces stwierdzania, że dane państwo 

trzecie stosuje równoważne przepisy w 

dziedzinie usług finansowych, powinien 

zawsze podlegać kontroli Parlamentu i że 

ze względu na polityczny charakter i 

potrzebę większej przejrzystości takie 

decyzje powinny być przyjmowane w 

drodze aktów delegowanych; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  121 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

11. kwestionuje względy 

przemawiające za tym, by decyzje w 

kwestii równoważności zwykle przybierały 

kształt aktów wykonawczych; twierdzi, że 

proces stwierdzania, że dane państwo 

trzecie stosuje równoważne przepisy w 

dziedzinie usług finansowych, powinien 

skreśla się 
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zawsze podlegać kontroli Parlamentu i że 

ze względu na polityczny charakter i 

potrzebę większej przejrzystości takie 

decyzje powinny być przyjmowane w 

drodze aktów delegowanych; 

Or. en 

 

Poprawka  122 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

11. kwestionuje względy 

przemawiające za tym, by decyzje w 

kwestii równoważności zwykle przybierały 

kształt aktów wykonawczych; twierdzi, że 

proces stwierdzania, że dane państwo 

trzecie stosuje równoważne przepisy w 

dziedzinie usług finansowych, powinien 

zawsze podlegać kontroli Parlamentu i że 

ze względu na polityczny charakter i 

potrzebę większej przejrzystości takie 

decyzje powinny być przyjmowane w 

drodze aktów delegowanych; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  123 

Roberto Gualtieri, Jonás Fernández 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

11. kwestionuje względy 

przemawiające za tym, by decyzje w 

kwestii równoważności zwykle przybierały 

kształt aktów wykonawczych; twierdzi, że 

proces stwierdzania, że dane państwo 

11. uważa, że decyzje w kwestii 

równoważności, w tym cofnięcie tych 

decyzji, wymaga odpowiedniej kontroli 

parlamentarnej; wyraża gotowość do 
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trzecie stosuje równoważne przepisy w 

dziedzinie usług finansowych, powinien 

zawsze podlegać kontroli Parlamentu i że 

ze względu na polityczny charakter i 

potrzebę większej przejrzystości takie 

decyzje powinny być przyjmowane w 

drodze aktów delegowanych; 

podjęcia z Komisją dyskusji na temat 

niezbędnych rozwiązań; 

Or. en 

 

Poprawka  124 

Manuel dos Santos 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

11. kwestionuje względy 

przemawiające za tym, by decyzje w 

kwestii równoważności zwykle przybierały 

kształt aktów wykonawczych; twierdzi, że 

proces stwierdzania, że dane państwo 

trzecie stosuje równoważne przepisy w 

dziedzinie usług finansowych, powinien 

zawsze podlegać kontroli Parlamentu i że 

ze względu na polityczny charakter i 

potrzebę większej przejrzystości takie 

decyzje powinny być przyjmowane w 

drodze aktów delegowanych; 

11. stwierdza, że decyzje w kwestii 

równoważności mają zwykle charakter 

techniczny; twierdzi, że proces 

stwierdzania, że dane państwo trzecie 

stosuje równoważne przepisy w dziedzinie 

usług finansowych, powinien zawsze 

podlegać kontroli Parlamentu w celu 

zapewnienia większej przejrzystości; 

Or. en 

 

Poprawka  125 

Markus Ferber 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

11. kwestionuje względy 

przemawiające za tym, by decyzje w 

kwestii równoważności zwykle przybierały 

11. kwestionuje względy 

przemawiające za tym, by decyzje w 

kwestii równoważności zwykle przybierały 
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kształt aktów wykonawczych; twierdzi, że 

proces stwierdzania, że dane państwo 

trzecie stosuje równoważne przepisy w 

dziedzinie usług finansowych, powinien 

zawsze podlegać kontroli Parlamentu i że 

ze względu na polityczny charakter i 

potrzebę większej przejrzystości takie 

decyzje powinny być przyjmowane w 

drodze aktów delegowanych; 

kształt aktów wykonawczych; twierdzi, że 

proces stwierdzania, że dane państwo 

trzecie stosuje równoważne przepisy w 

dziedzinie usług finansowych, powinien 

zawsze podlegać kontroli prawodawcy 

Unii i że ze względu na polityczny 

charakter i potrzebę większej 

przejrzystości takie decyzje powinny być 

przyjmowane w drodze aktów 

delegowanych; 

Or. en 

 

Poprawka  126 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

11. kwestionuje względy 

przemawiające za tym, by decyzje w 

kwestii równoważności zwykle przybierały 

kształt aktów wykonawczych; twierdzi, że 

proces stwierdzania, że dane państwo 

trzecie stosuje równoważne przepisy w 

dziedzinie usług finansowych, powinien 

zawsze podlegać kontroli Parlamentu i że 

ze względu na polityczny charakter i 

potrzebę większej przejrzystości takie 

decyzje powinny być przyjmowane w 

drodze aktów delegowanych; 

11. kwestionuje względy 

przemawiające za tym, by decyzje w 

kwestii równoważności zwykle przybierały 

kształt aktów wykonawczych; twierdzi, że 

proces stwierdzania, że dane państwo 

trzecie stosuje równoważne przepisy w 

dziedzinie usług finansowych, powinien 

zawsze podlegać kontroli Parlamentu 

Europejskiego i parlamentów narodowych 

i że ze względu na polityczny charakter i 

potrzebę większej przejrzystości takie 

decyzje powinny być przyjmowane w 

drodze aktów delegowanych; 

Or. en 

 

Poprawka  127 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Gabriel Mato, Fulvio Martusciello 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 
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Projekt rezolucji Poprawka 

11. kwestionuje względy 

przemawiające za tym, by decyzje w 

kwestii równoważności zwykle przybierały 

kształt aktów wykonawczych; twierdzi, że 

proces stwierdzania, że dane państwo 

trzecie stosuje równoważne przepisy w 

dziedzinie usług finansowych, powinien 

zawsze podlegać kontroli Parlamentu i że 

ze względu na polityczny charakter i 

potrzebę większej przejrzystości takie 

decyzje powinny być przyjmowane w 

drodze aktów delegowanych; 

11. kwestionuje względy 

przemawiające za tym, by decyzje w 

kwestii równoważności zwykle przybierały 

kształt aktów wykonawczych; twierdzi, że 

proces stwierdzania, że dane państwo 

trzecie stosuje równoważne przepisy w 

dziedzinie usług finansowych, powinien w 

najważniejszych przypadkach podlegać 

kontroli Parlamentu i że ze względu na 

polityczny charakter i potrzebę większej 

przejrzystości takie decyzje powinny być 

przyjmowane w drodze aktów 

delegowanych; 

Or. en 

 

Poprawka  128 

Philippe Lamberts 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

11. kwestionuje względy 

przemawiające za tym, by decyzje w 

kwestii równoważności zwykle przybierały 

kształt aktów wykonawczych; twierdzi, że 

proces stwierdzania, że dane państwo 

trzecie stosuje równoważne przepisy w 

dziedzinie usług finansowych, powinien 

zawsze podlegać kontroli Parlamentu i że 

ze względu na polityczny charakter i 

potrzebę większej przejrzystości takie 

decyzje powinny być przyjmowane w 

drodze aktów delegowanych; 

11. kwestionuje względy 

przemawiające za tym, by decyzje w 

kwestii równoważności zwykle przybierały 

kształt aktów wykonawczych; twierdzi, że 

proces stwierdzania, że dane państwo 

trzecie stosuje równoważne przepisy w 

dziedzinie usług finansowych, powinien 

zawsze podlegać kontroli Parlamentu i że 

ze względu na polityczny charakter, dzięki 

któremu możliwe jest zrównoważenie 

różnych celów z zakresu polityki, i 

potrzebę większej przejrzystości takie 

decyzje powinny być przyjmowane w 

drodze aktów delegowanych; 

Or. en 

 



 

AM\1152343PL.docx 65/118 PE621.121v01-00 

 PL 

Poprawka  129 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

12. odnotowuje, że decyzja Komisji z 

dnia 21 grudnia 2017 r. o stwierdzeniu 

równoważności szwajcarskich systemów 

obrotu akcjami, która ma obowiązywać 12 

miesięcy z możliwością przedłużenia tego 

okresu, o ile poczynione zostaną 

dostateczne postępy w zakresie wspólnych 

ram instytucjonalnych, miała przede 

wszystkim charakter polityczny i posłużyła 

wywarciu nacisku w odrębnej kwestii 

politycznej; wyraża ubolewanie, że 

Parlament nie miał okazji wypowiedzieć 

się w sprawie tej decyzji; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  130 

Manuel dos Santos 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

12. odnotowuje, że decyzja Komisji z 

dnia 21 grudnia 2017 r. o stwierdzeniu 

równoważności szwajcarskich systemów 

obrotu akcjami, która ma obowiązywać 12 

miesięcy z możliwością przedłużenia tego 

okresu, o ile poczynione zostaną 

dostateczne postępy w zakresie wspólnych 

ram instytucjonalnych, miała przede 

wszystkim charakter polityczny i posłużyła 

wywarciu nacisku w odrębnej kwestii 

politycznej; wyraża ubolewanie, że 

Parlament nie miał okazji wypowiedzieć 

się w sprawie tej decyzji; 

skreśla się 



 

PE621.121v01-00 66/118 AM\1152343PL.docx 

PL 

Or. en 

 

Poprawka  131 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

12. odnotowuje, że decyzja Komisji z 

dnia 21 grudnia 2017 r. o stwierdzeniu 

równoważności szwajcarskich systemów 

obrotu akcjami, która ma obowiązywać 12 

miesięcy z możliwością przedłużenia tego 

okresu, o ile poczynione zostaną 

dostateczne postępy w zakresie wspólnych 

ram instytucjonalnych, miała przede 

wszystkim charakter polityczny i posłużyła 

wywarciu nacisku w odrębnej kwestii 

politycznej; wyraża ubolewanie, że 

Parlament nie miał okazji wypowiedzieć 

się w sprawie tej decyzji; 

12. przyjmuje do wiadomości decyzję 

Komisji z dnia 21 grudnia 2017 r. o 

stwierdzeniu równoważności 

szwajcarskich systemów obrotu akcjami, 

która ma obowiązywać 12 miesięcy z 

możliwością przedłużenia tego okresu, o 

ile poczynione zostaną dostateczne postępy 

w zakresie wspólnych ram 

instytucjonalnych; 

Or. en 

 

Poprawka  132 

Roberto Gualtieri 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

12. odnotowuje, że decyzja Komisji z 

dnia 21 grudnia 2017 r. o stwierdzeniu 

równoważności szwajcarskich systemów 

obrotu akcjami, która ma obowiązywać 12 

miesięcy z możliwością przedłużenia tego 

okresu, o ile poczynione zostaną 

dostateczne postępy w zakresie wspólnych 

ram instytucjonalnych, miała przede 

wszystkim charakter polityczny i posłużyła 

wywarciu nacisku w odrębnej kwestii 

politycznej; wyraża ubolewanie, że 

12. odnotowuje decyzję Komisji z dnia 

21 grudnia 2017 r. o stwierdzeniu 

równoważności szwajcarskich systemów 

obrotu akcjami, która ma obowiązywać 12 

miesięcy z możliwością przedłużenia tego 

okresu, o ile poczynione zostaną 

dostateczne postępy w zakresie wspólnych 

ram instytucjonalnych; 
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Parlament nie miał okazji wypowiedzieć 

się w sprawie tej decyzji; 

Or. en 

 

Poprawka  133 

Philippe Lamberts 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

12. odnotowuje, że decyzja Komisji z 

dnia 21 grudnia 2017 r. o stwierdzeniu 

równoważności szwajcarskich systemów 

obrotu akcjami, która ma obowiązywać 12 

miesięcy z możliwością przedłużenia tego 

okresu, o ile poczynione zostaną 

dostateczne postępy w zakresie wspólnych 

ram instytucjonalnych, miała przede 

wszystkim charakter polityczny i posłużyła 

wywarciu nacisku w odrębnej kwestii 

politycznej; wyraża ubolewanie, że 

Parlament nie miał okazji wypowiedzieć 

się w sprawie tej decyzji; 

12. odnotowuje, że decyzja Komisji z 

dnia 21 grudnia 2017 r. o stwierdzeniu 

równoważności szwajcarskich systemów 

obrotu akcjami, która ma obowiązywać 12 

miesięcy z możliwością przedłużenia tego 

okresu, o ile poczynione zostaną 

dostateczne postępy w zakresie wspólnych 

ram instytucjonalnych; wyraża ubolewanie, 

że Parlament nie miał okazji wypowiedzieć 

się w sprawie tej decyzji; wzywa Komisję 

do dopilnowania, aby przyszłe umowy 

dwustronne ze Szwajcarią gwarantowały 

równoważny standard i wdrożenie 

środków z zakresu przeciwdziałania 

przestępstwom finansowym, unikaniu 

opodatkowania i podatkowej pomocy 

państwa; 

Or. en 

 

Poprawka  134 

Markus Ferber 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

12. odnotowuje, że decyzja Komisji z 

dnia 21 grudnia 2017 r. o stwierdzeniu 

12. odnotowuje, że decyzja Komisji z 

dnia 21 grudnia 2017 r. o stwierdzeniu 
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równoważności szwajcarskich systemów 

obrotu akcjami, która ma obowiązywać 12 

miesięcy z możliwością przedłużenia tego 

okresu, o ile poczynione zostaną 

dostateczne postępy w zakresie wspólnych 

ram instytucjonalnych, miała przede 

wszystkim charakter polityczny i posłużyła 

wywarciu nacisku w odrębnej kwestii 

politycznej; wyraża ubolewanie, że 

Parlament nie miał okazji wypowiedzieć 

się w sprawie tej decyzji; 

równoważności szwajcarskich systemów 

obrotu akcjami podjęta w ramach 

przewidzianej w MiFID II/MiFIR 

procedurze stwierdzania równoważności, 

która ma obowiązywać 12 miesięcy z 

możliwością przedłużenia tego okresu, o 

ile poczynione zostaną dostateczne postępy 

w zakresie wspólnych ram 

instytucjonalnych, miała przede wszystkim 

charakter polityczny i posłużyła wywarciu 

nacisku w odrębnej kwestii politycznej; 

wyraża ubolewanie, że Parlament nie miał 

okazji wypowiedzieć się w sprawie tej 

decyzji; odnotowuje, że incydent ten jest 

dowodem na to, iż procedury stwierdzania 

równoważności nie mają czysto 

technicznego charakteru; 

Or. en 

 

Poprawka  135 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

13. zauważa, że Komisja ma prawo 

wycofać decyzje w kwestii równoważności, 

i jest zdania, że Parlament powinien być 

konsultowany z dostatecznym 

wyprzedzeniem, zanim taka decyzja o 

uchyleniu równoważności zostanie 

podjęta; apeluje o wprowadzenie jasnych 

procedur i terminów regulujących 

przyjmowanie, wycofywanie lub 

zawieszanie obowiązywania decyzji w 

kwestii równoważności; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  136 

Roberto Gualtieri 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

13. zauważa, że Komisja ma prawo 

wycofać decyzje w kwestii równoważności, 

i jest zdania, że Parlament powinien być 

konsultowany z dostatecznym 

wyprzedzeniem, zanim taka decyzja o 

uchyleniu równoważności zostanie 

podjęta; apeluje o wprowadzenie jasnych 

procedur i terminów regulujących 

przyjmowanie, wycofywanie lub 

zawieszanie obowiązywania decyzji w 

kwestii równoważności; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  137 

Ashley Fox 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

13. zauważa, że Komisja ma prawo 

wycofać decyzje w kwestii równoważności, 

i jest zdania, że Parlament powinien być 

konsultowany z dostatecznym 

wyprzedzeniem, zanim taka decyzja o 

uchyleniu równoważności zostanie 

podjęta; apeluje o wprowadzenie jasnych 

procedur i terminów regulujących 

przyjmowanie, wycofywanie lub 

zawieszanie obowiązywania decyzji w 

kwestii równoważności; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  138 

Manuel dos Santos 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

13. zauważa, że Komisja ma prawo 

wycofać decyzje w kwestii równoważności, 

i jest zdania, że Parlament powinien być 

konsultowany z dostatecznym 

wyprzedzeniem, zanim taka decyzja o 

uchyleniu równoważności zostanie 

podjęta; apeluje o wprowadzenie jasnych 

procedur i terminów regulujących 

przyjmowanie, wycofywanie lub 

zawieszanie obowiązywania decyzji w 

kwestii równoważności; 

13. apeluje o wprowadzenie jasnych 

procedur i terminów regulujących 

przyjmowanie, wycofywanie lub 

zawieszanie obowiązywania decyzji w 

kwestii równoważności; 

Or. en 

 

Poprawka  139 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

13. zauważa, że Komisja ma prawo 

wycofać decyzje w kwestii 

równoważności, i jest zdania, że 

Parlament powinien być konsultowany z 

dostatecznym wyprzedzeniem, zanim taka 

decyzja o uchyleniu równoważności 

zostanie podjęta; apeluje o wprowadzenie 

jasnych procedur i terminów regulujących 

przyjmowanie, wycofywanie lub 

zawieszanie obowiązywania decyzji w 

kwestii równoważności; 

13. zauważa, że Komisja ma prawo 

wycofać decyzje w kwestii 

równoważności; apeluje o wprowadzenie 

jasnych procedur i terminów regulujących 

przyjmowanie, wycofywanie lub 

zawieszanie obowiązywania decyzji w 

kwestii równoważności; 

Or. en 

 

Poprawka  140 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

13. zauważa, że Komisja ma prawo 

wycofać decyzje w kwestii 

równoważności, i jest zdania, że 

Parlament powinien być konsultowany z 

dostatecznym wyprzedzeniem, zanim taka 

decyzja o uchyleniu równoważności 

zostanie podjęta; apeluje o wprowadzenie 

jasnych procedur i terminów regulujących 

przyjmowanie, wycofywanie lub 

zawieszanie obowiązywania decyzji w 

kwestii równoważności; 

13. zauważa, że Komisja ma prawo 

wycofać decyzje w kwestii 

równoważności, i jest zdania, że Komisja 

powinna szczegółowo wyjaśnić 

Parlamentowi powody, dla których 

podejmowana jest taka decyzja o 

uchyleniu równoważności; apeluje o 

wprowadzenie jasnych procedur i 

terminów regulujących przyjmowanie, 

wycofywanie lub zawieszanie 

obowiązywania decyzji w kwestii 

równoważności; 

Or. en 

 

Poprawka  141 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Gabriel Mato, Fulvio Martusciello 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

13. zauważa, że Komisja ma prawo 

wycofać decyzje w kwestii 

równoważności, i jest zdania, że Parlament 

powinien być konsultowany z 

dostatecznym wyprzedzeniem, zanim taka 

decyzja o uchyleniu równoważności 

zostanie podjęta; apeluje o wprowadzenie 

jasnych procedur i terminów regulujących 

przyjmowanie, wycofywanie lub 

zawieszanie obowiązywania decyzji w 

kwestii równoważności; 

13. zauważa, że Komisja ma prawo 

wycofać decyzje w kwestii 

równoważności, i jest zdania, że Parlament 

powinien być konsultowany z 

dostatecznym wyprzedzeniem, zanim taka 

decyzja o uchyleniu równoważności 

zostanie podjęta; apeluje o wprowadzenie 

jasnych procedur regulujących 

przyjmowanie, wycofywanie lub 

zawieszanie obowiązywania decyzji w 

kwestii równoważności; 

Or. en 

 

Poprawka  142 



 

PE621.121v01-00 72/118 AM\1152343PL.docx 

PL 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

13. zauważa, że Komisja ma prawo 

wycofać decyzje w kwestii 

równoważności, i jest zdania, że Parlament 

powinien być konsultowany z 

dostatecznym wyprzedzeniem, zanim taka 

decyzja o uchyleniu równoważności 

zostanie podjęta; apeluje o wprowadzenie 

jasnych procedur i terminów regulujących 

przyjmowanie, wycofywanie lub 

zawieszanie obowiązywania decyzji w 

kwestii równoważności; 

13. zauważa, że Komisja ma prawo 

wycofać decyzje w kwestii 

równoważności, i jest zdania, że Parlament 

Europejski i parlamenty narodowe 

powinny być konsultowane z 

dostatecznym wyprzedzeniem, zanim taka 

decyzja o uchyleniu równoważności 

zostanie podjęta; apeluje o wprowadzenie 

jasnych procedur i terminów regulujących 

przyjmowanie, wycofywanie lub 

zawieszanie obowiązywania decyzji w 

kwestii równoważności; 

Or. en 

 

Poprawka  143 

Bernard Monot 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

13. zauważa, że Komisja ma prawo 

wycofać decyzje w kwestii 

równoważności, i jest zdania, że Parlament 

powinien być konsultowany z 

dostatecznym wyprzedzeniem, zanim taka 

decyzja o uchyleniu równoważności 

zostanie podjęta; apeluje o wprowadzenie 

jasnych procedur i terminów regulujących 

przyjmowanie, wycofywanie lub 

zawieszanie obowiązywania decyzji w 

kwestii równoważności; 

13. zauważa, że Komisja ma prawo 

wycofać decyzje w kwestii 

równoważności, i jest zdania, że Parlament 

powinien być konsultowany z 

dostatecznym wyprzedzeniem, zanim taka 

decyzja o uchyleniu równoważności 

zostanie podjęta; apeluje o wprowadzenie 

jasnych procedur i terminów regulujących 

przyjmowanie, wycofywanie lub 

zawieszanie obowiązywania decyzji w 

kwestii równoważności; apeluje, aby 

Parlament miał w każdym momencie 

możliwość wyjścia z inicjatywą złożenia 

wniosku o wycofanie decyzji w kwestii 

równoważności; 
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Or. fr 

 

Poprawka  144 

Ashley Fox 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 13a. zauważa, że za radą europejskich 

urzędów nadzoru Komisja ma prawo 

wycofać decyzje w kwestii równoważności; 

apeluje o wprowadzenie jasnych procedur 

i terminów regulujących przyjmowanie, 

wycofywanie lub zawieszanie 

obowiązywania decyzji w kwestii 

równoważności; odnotowuje, że aby 

stwierdzanie równoważności było 

skuteczne i wiarygodne, okresy 

wypowiedzenia muszą być – zgodnie z 

badaniem przeprowadzonym przez 

europejskie urzędy nadzoru – 

odpowiednio długie; 

Or. en 

 

Poprawka  145 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

14. jest zaniepokojony faktem, że nie 

istnieją żadne spójne ramy bieżącego 

nadzoru nad równoważnym systemem 

państwa trzeciego; wyraża zdanie, że 

europejskie urzędy nadzoru powinny 

dysponować uprawnieniami do 

monitorowania zmian przepisów w 

państwach trzecich, i postuluje, by 

Parlament był stale informowany o 

14. jest zaniepokojony faktem, że nie 

istnieją żadne spójne ramy bieżącego 

nadzoru nad równoważnym systemem 

państwa trzeciego; wyraża zdanie, że 

europejskie urzędy nadzoru powinny 

dysponować uprawnieniami do 

monitorowania zmian przepisów w 

państwach trzecich; 
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wynikach bieżącego monitorowania 

przepisów w państwach trzecich; 

Or. en 

 

Poprawka  146 

Roberto Gualtieri 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

14. jest zaniepokojony faktem, że nie 

istnieją żadne spójne ramy bieżącego 

nadzoru nad równoważnym systemem 

państwa trzeciego; wyraża zdanie, że 

europejskie urzędy nadzoru powinny 

dysponować uprawnieniami do 
monitorowania zmian przepisów w 

państwach trzecich, i postuluje, by 

Parlament był stale informowany o 

wynikach bieżącego monitorowania 

przepisów w państwach trzecich; 

14. uważa, że zmienione i 

udoskonalone mechanizmy stwierdzania 

równoważności zwiększyłyby skuteczność 

tego narzędzia; z zadowoleniem przyjmuje 

trwający obecnie przegląd przepisów 

dotyczących równoważności w szeregu 

wniosków ustawodawczych; wyraża 

zdanie, że europejskie urzędy nadzoru 

powinny mieć możliwość monitorowania 

zmian przepisów w państwach trzecich, i 

postuluje, by Parlament był stale należycie 

informowany; 

Or. en 

 

Poprawka  147 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

14. jest zaniepokojony faktem, że nie 

istnieją żadne spójne ramy bieżącego 
nadzoru nad równoważnym systemem 

państwa trzeciego; wyraża zdanie, że 

europejskie urzędy nadzoru powinny 

dysponować uprawnieniami do 

monitorowania zmian przepisów w 

państwach trzecich, i postuluje, by 

14. z zadowoleniem przyjmuje 

trwający obecnie przegląd regulacji 

dotyczących równoważnego systemu 

państwa trzeciego i nadzoru nad nim; 

wyraża zdanie, że europejskie urzędy 

nadzoru powinny dysponować 

uprawnieniami do doradzania Komisji i 

monitorowania zmian przepisów i nadzoru 
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Parlament był stale informowany o 

wynikach bieżącego monitorowania 

przepisów w państwach trzecich; 

w państwach trzecich, i postuluje, by 

Parlament był stale informowany o 

wynikach bieżącego monitorowania 

przepisów i nadzoru w państwach trzecich; 

z zadowoleniem przyjmuje w tym 

względzie pakiet ustawodawczy w sprawie 

przeglądu Europejskiego Systemu 

Nadzoru Finansowego, w którym Komisja 

proponuje powierzyć europejskim 

urzędom nadzoru większe uprawnienia w 

zakresie monitorowania; 

Or. en 

 

Poprawka  148 

Philippe Lamberts 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

14. jest zaniepokojony faktem, że nie 

istnieją żadne spójne ramy bieżącego 

nadzoru nad równoważnym systemem 

państwa trzeciego; wyraża zdanie, że 

europejskie urzędy nadzoru powinny 

dysponować uprawnieniami do 

monitorowania zmian przepisów w 

państwach trzecich, i postuluje, by 

Parlament był stale informowany o 

wynikach bieżącego monitorowania 

przepisów w państwach trzecich; 

14. jest zaniepokojony faktem, że nie 

istnieją żadne spójne ramy bieżącego 

nadzoru nad równoważnym systemem 

państwa trzeciego; wyraża zdanie, że 

europejskie urzędy nadzoru powinny 

dysponować uprawnieniami i 

odpowiednimi zasobami do monitorowania 

zmian przepisów w państwach trzecich, i 

postuluje, by Parlament był stale 

informowany o wynikach bieżącego 

monitorowania przepisów w państwach 

trzecich; z zadowoleniem przyjmuje 

wnioski Komisji dotyczące przeglądu 

europejskich urzędów nadzoru, który to 

przegląd przewiduje, że takie 

monitorowanie ex post nie może być 

ograniczone do kwestii regulacyjnych, ale 

musi obejmować także nadzór i 

egzekwowanie; 

Or. en 
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Poprawka  149 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

14. jest zaniepokojony faktem, że nie 

istnieją żadne spójne ramy bieżącego 

nadzoru nad równoważnym systemem 

państwa trzeciego; wyraża zdanie, że 

europejskie urzędy nadzoru powinny 

dysponować uprawnieniami do 

monitorowania zmian przepisów w 

państwach trzecich, i postuluje, by 

Parlament był stale informowany o 

wynikach bieżącego monitorowania 

przepisów w państwach trzecich; 

14. jest zaniepokojony faktem, że nie 

istnieją żadne spójne ramy bieżącego 

nadzoru nad równoważnym systemem 

państwa trzeciego; wyraża zdanie, że 

europejskie urzędy nadzoru powinny 

dysponować uprawnieniami do 

monitorowania zmian przepisów w 

państwach trzecich oraz dokonywania 

oceny skutków, jakie takie zmiany mogą 

wywierać m.in. na wzajemne powiązania 

systemu finansowego państw trzecich z 

systemem finansowym Unii, i postuluje, by 

Parlament był stale informowany o 

zmianach przepisów i wynikach 

odnośnego bieżącego monitorowania w 

państwach trzecich; 

Or. en 

 

Poprawka  150 

Barbara Kappel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

14. jest zaniepokojony faktem, że nie 

istnieją żadne spójne ramy bieżącego 

nadzoru nad równoważnym systemem 

państwa trzeciego; wyraża zdanie, że 

europejskie urzędy nadzoru powinny 

dysponować uprawnieniami do 

monitorowania zmian przepisów w 

państwach trzecich, i postuluje, by 

Parlament był stale informowany o 

wynikach bieżącego monitorowania 

przepisów w państwach trzecich; 

14. jest zaniepokojony faktem, że nie 

istnieją żadne spójne ramy bieżącego 

nadzoru nad równoważnym systemem 

państwa trzeciego; wyraża zdanie, że 

europejskie urzędy nadzoru powinny 

dysponować uprawnieniami do 

monitorowania zmian przepisów w 

państwach trzecich, i postuluje, by 

Parlament był stale informowany o 

wynikach bieżącego monitorowania 

przepisów w państwach trzecich za 
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pomocą sprawozdań rocznych 

przedstawianych Parlamentowi przez 

odpowiednie europejskie urzędy nadzoru; 

Or. en 

 

Poprawka  151 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 14a. apeluje o wprowadzenie wymogu, 

by państwa trzecie, w przypadku których 

stwierdzono równoważność, przed 

wdrożeniem nowych przepisów 

podejmowały rozmowy z europejskimi 

urzędami nadzoru w celu 

zagwarantowania, że przepisy te będą 

zgodne z parametrami równoważności; 

odnotowuje, że państwa trzecie powinny 

należycie monitorować zmiany 

wprowadzane w prawodawstwie UE, tak 

aby mogły się odpowiednio do tych zmian 

dostosować; 

Or. en 

 

Poprawka  152 

Ashley Fox 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 14a. odnotowuje, że państwa trzecie 

muszą na bieżąco informować europejskie 

urzędy nadzoru o wszelkich zmianach 

przepisów krajowych; stwierdza, że 

państwa trzecie muszą natomiast być stale 
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informowane o wszelkich aktualizacjach 

przepisów unijnych; 

Or. en 

 

Poprawka  153 

Roberto Gualtieri 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

15. apeluje do Komisji, by przyjęła akt 

ustawodawczy ustanawiający jasne ramy 

przejrzystego, konsekwentnego i spójnego 
stosowania procedur równoważności, który 

wprowadzi ustandaryzowany proces 

stwierdzania równoważności; 

15. apeluje do Komisji, by zwiększyć 

przejrzystość, konsekwencję i spójność 
stosowania procedur równoważności, w 

tym przez przeprowadzanie kompleksowej 

oceny ram prawnych obowiązujących w 

państwach trzecich; wzywa Komisję do 

przeprowadzenia oceny korzyści 

płynących z wprowadzenia procedury 

ubiegania się o stwierdzenie 

równoważności oraz z przyjęcia ram 

prawnych zapewniających lepiej 

zorganizowany i bardziej spójny proces 

dotyczący procedur stwierdzania 

równoważności; 

Or. en 

 

Poprawka  154 

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

Martusciello 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

15. apeluje do Komisji, by przyjęła akt 

ustawodawczy ustanawiający jasne ramy 

przejrzystego, konsekwentnego i spójnego 

stosowania procedur równoważności, który 

15. apeluje do Komisji, by ustanowiła 

jasne ramy przejrzystego, konsekwentnego 

i spójnego stosowania procedur 

równoważności, które wprowadzą 

ustandaryzowany proces stwierdzania 
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wprowadzi ustandaryzowany proces 

stwierdzania równoważności; 

równoważności oraz szczegółową i 

drobiazgową ocenę ram prawnych 

obowiązujących w państwach trzecich; 

apeluje, aby takie uściślanie odbywało się 

w kontekście porozumień 

międzyinstytucjonalnych zawieranych 

między Parlamentem Europejskim, Radą 

Unii Europejskiej i Komisją Europejską; 

Or. en 

 

Poprawka  155 

Manuel dos Santos 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

15. apeluje do Komisji, by przyjęła akt 

ustawodawczy ustanawiający jasne ramy 

przejrzystego, konsekwentnego i spójnego 

stosowania procedur równoważności, który 

wprowadzi ustandaryzowany proces 

stwierdzania równoważności; 

15. apeluje do Komisji, by przyjęła akt 

ustawodawczy ustanawiający jasne ramy 

przejrzystego, konsekwentnego i spójnego 

stosowania procedur równoważności; 

Or. en 

 

Poprawka  156 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

15. apeluje do Komisji, by przyjęła akt 

ustawodawczy ustanawiający jasne ramy 

przejrzystego, konsekwentnego i spójnego 

stosowania procedur równoważności, który 

wprowadzi ustandaryzowany proces 
stwierdzania równoważności; 

15. apeluje do Komisji, by przyjęła akt 

ustawodawczy ustanawiający jasne ramy 

przejrzystego, konsekwentnego i spójnego 

stosowania procedur równoważności, który 

zapewni pewność prawa w zakresie 
stwierdzania równoważności; uważa, że 

podczas określania takich ram Komisja 

powinna dokonać oceny korzyści 
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płynących z wprowadzenia procedury 

ubiegania się o stwierdzenie 

równoważności, do której państwa trzecie 

mogłyby przystępować w terminie 

określonym w danym akcie prawnym; 

Or. en 

 

Poprawka  157 

Barbara Kappel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

15. apeluje do Komisji, by przyjęła akt 

ustawodawczy ustanawiający jasne ramy 

przejrzystego, konsekwentnego i spójnego 

stosowania procedur równoważności, który 

wprowadzi ustandaryzowany proces 

stwierdzania równoważności; 

15. apeluje do Komisji, by przedstawiła 

akt ustawodawczy ustanawiający jasne 

ramy przejrzystego, konsekwentnego i 

spójnego stosowania procedur 

równoważności, który wprowadzi 

ustandaryzowany proces stwierdzania 

równoważności; 

Or. en 

 

Poprawka  158 

Markus Ferber 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

15. apeluje do Komisji, by przyjęła akt 

ustawodawczy ustanawiający jasne ramy 

przejrzystego, konsekwentnego i spójnego 

stosowania procedur równoważności, który 

wprowadzi ustandaryzowany proces 

stwierdzania równoważności; 

15. apeluje do Komisji, by przyjęła akt 

ustawodawczy ustanawiający jasne ramy 

przejrzystego, konsekwentnego i spójnego 

stosowania procedur równoważności, który 

wprowadzi ustandaryzowany proces 

stwierdzania równoważności oparty na 

podobieństwie uzyskiwanych wyników, a 

nie na podobieństwie stosowanych 

procedur; 
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Or. en 

 

Poprawka  159 

Philippe Lamberts 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

15. apeluje do Komisji, by przyjęła akt 

ustawodawczy ustanawiający jasne ramy 

przejrzystego, konsekwentnego i spójnego 

stosowania procedur równoważności, który 

wprowadzi ustandaryzowany proces 

stwierdzania równoważności; 

15. apeluje do Komisji, by przyjęła akt 

ustawodawczy ustanawiający jasne ramy 

przejrzystego, konsekwentnego i spójnego 

stosowania oraz regularnego 

monitorowania procedur równoważności, 

który wprowadzi ustandaryzowany proces 

stwierdzania, zawieszania lub 

wycofywania równoważności; 

Or. en 

 

Poprawka  160 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

15. apeluje do Komisji, by przyjęła akt 

ustawodawczy ustanawiający jasne ramy 

przejrzystego, konsekwentnego i spójnego 

stosowania procedur równoważności, który 

wprowadzi ustandaryzowany proces 

stwierdzania równoważności; 

15. apeluje do Komisji, by przyjęła 

przynajmniej zestaw wytycznych oraz – w 

razie potrzeby – akt ustawodawczy 

ustanawiający jasne podejście dotyczące 

przejrzystego, konsekwentnego i spójnego 

stosowania procedur równoważności; 

Or. en 

 

Poprawka  161 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 
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Ustęp 15 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 15a. uważa, że ramy te powinny 

wyraźnie uwzględniać istotną rolę 

kontrolną Parlamentu w odniesieniu do 

decyzji podejmowanych przez Komisję, a 

także zawierać jasne zasady stwierdzania, 

zawieszania lub wycofywania statusu 

równoważności oraz czytelny mandat dla 

europejskich urzędów nadzoru w systemie 

stwierdzania równoważności; 

Or. en 

 

Poprawka  162 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 15b. odnotowuje, że decyzje w kwestii 

równoważności podejmowane są na 

podstawie indywidualnej oceny każdego 

przypadku przy uwzględnieniu 

odpowiednich przepisów UE i 

uwarunkowań rynkowych, z czego 

wynika, że konieczny jest pewien stopień 

elastyczności; 

Or. en 

 

Poprawka  163 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

16. postuluje, by decyzje w kwestii 

równoważności były poddawane 

16. postuluje, by decyzje w kwestii 

równoważności objęte były nadzorem i 
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przeglądowi przez odpowiedni europejski 

urząd nadzoru przynajmniej co trzy lata i 

by wyniki takiego przeglądu były 

podawane do wiadomości publicznej; 

przeglądami prowadzonymi na bieżąco 
przez odpowiedni europejski urząd 

nadzoru, przy czym należy uwzględnić nie 

tylko wymogi prawne i jakość nadzoru, ale 

także odpowiednie zmiany rynkowe; 

postuluje, by wyniki takich przeglądów 

były podawane do wiadomości publicznej; 

Or. en 

 

Poprawka  164 

Barbara Kappel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

16. postuluje, by decyzje w kwestii 

równoważności były poddawane 

przeglądowi przez odpowiedni europejski 

urząd nadzoru przynajmniej co trzy lata i 

by wyniki takiego przeglądu były 

podawane do wiadomości publicznej; 

16. postuluje, by decyzje w kwestii 

równoważności były na bieżąco 

poddawane przeglądowi przez odpowiedni 

europejski urząd nadzoru i by wyniki 

takiego przeglądu były podawane do 

wiadomości publicznej; 

Or. en 

 

Poprawka  165 

Bernard Monot 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

16. postuluje, by decyzje w kwestii 

równoważności były poddawane 

przeglądowi przez odpowiedni europejski 

urząd nadzoru przynajmniej co trzy lata i 

by wyniki takiego przeglądu były 

podawane do wiadomości publicznej; 

16. postuluje, by decyzje w kwestii 

równoważności były poddawane 

przeglądowi przez odpowiedni europejski 

urząd nadzoru przynajmniej raz w roku i 

by wyniki takiego przeglądu były 

podawane do wiadomości publicznej; 

Or. fr 
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Poprawka  166 

Markus Ferber 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

16. postuluje, by decyzje w kwestii 

równoważności były poddawane 

przeglądowi przez odpowiedni europejski 

urząd nadzoru przynajmniej co trzy lata i 

by wyniki takiego przeglądu były 

podawane do wiadomości publicznej; 

16. postuluje, by decyzje w kwestii 

równoważności były poddawane 

przeglądowi przez odpowiedni europejski 

urząd nadzoru przynajmniej co dwa lata i 

by wyniki takiego przeglądu były 

podawane do wiadomości publicznej; 

zwraca uwagę, że w przypadkach dużych 

zmian ustawodawczych w danym państwie 

trzecim konieczne może okazać się 

przeprowadzenie doraźnych przeglądów; 

Or. en 

 

Poprawka  167 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

16. postuluje, by decyzje w kwestii 

równoważności były poddawane 

przeglądowi przez odpowiedni europejski 

urząd nadzoru przynajmniej co trzy lata i 

by wyniki takiego przeglądu były 

podawane do wiadomości publicznej; 

16. postuluje, by decyzje w kwestii 

równoważności były poddawane 

przeglądowi przez odpowiedni europejski 

urząd nadzoru co trzy lata i by wyniki 

takiego przeglądu były podawane do 

wiadomości publicznej; 

Or. en 

 

Poprawka  168 

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

Vandenkendelaere, Fulvio Martusciello, Werner Langen, Othmar Karas 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

16. postuluje, by decyzje w kwestii 

równoważności były poddawane 

przeglądowi przez odpowiedni europejski 

urząd nadzoru przynajmniej co trzy lata i 

by wyniki takiego przeglądu były 

podawane do wiadomości publicznej; 

16. postuluje, by decyzje w kwestii 

równoważności były poddawane 

przeglądowi przez odpowiedni europejski 

urząd nadzoru przynajmniej co trzy lata 

lub w każdym przypadku wprowadzenia 

zmian w ramach prawnych 

obowiązujących w państwie trzecim, które 

budziłyby wątpliwości odnośnie do decyzji 

w kwestii równoważności, i by wyniki 

takiego przeglądu były podawane do 

wiadomości publicznej; 

Or. en 

 

Poprawka  169 

Burkhard Balz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

16. postuluje, by decyzje w kwestii 

równoważności były poddawane 

przeglądowi przez odpowiedni europejski 

urząd nadzoru przynajmniej co trzy lata i 

by wyniki takiego przeglądu były 

podawane do wiadomości publicznej; 

16. postuluje, by decyzje w kwestii 

równoważności były poddawane 

przeglądowi przez odpowiedni europejski 

urząd nadzoru przynajmniej co trzy lata 

lub w przypadku wprowadzenia istotnych 

zmian w ramach prawnych 

obowiązujących w państwie trzecim, które 

budziłyby wątpliwości odnośnie do decyzji 

w kwestii równoważności, i by wyniki 

takiego przeglądu były podawane do 

wiadomości publicznej; 

Or. en 

 

Poprawka  170 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

16. postuluje, by decyzje w kwestii 

równoważności były poddawane 

przeglądowi przez odpowiedni europejski 

urząd nadzoru przynajmniej co trzy lata i 

by wyniki takiego przeglądu były 

podawane do wiadomości publicznej; 

16. postuluje, by decyzje w kwestii 

równoważności były poddawane 

przeglądowi przez odpowiedni europejski 

urząd nadzoru przynajmniej co trzy lata i 

by wyniki takiego przeglądu były 

podawane do wiadomości publicznej; 

podkreśla, że podstawą takich przeglądów 

powinno być przynajmniej odpowiednie 

prawodawstwo i wdrażanie tego 

prawodawstwa, a także odpowiednie 

praktyki nadzorcze w danym państwie 

trzecim; 

Or. en 

 

Poprawka  171 

Philippe Lamberts 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

16. postuluje, by decyzje w kwestii 

równoważności były poddawane 

przeglądowi przez odpowiedni europejski 

urząd nadzoru przynajmniej co trzy lata i 

by wyniki takiego przeglądu były 

podawane do wiadomości publicznej; 

16. postuluje, by decyzje w kwestii 

równoważności były poddawane 

przeglądowi przez odpowiedni europejski 

urząd nadzoru przynajmniej co trzy lata i 

by wyniki takiego przeglądu były 

podawane do wiadomości publicznej; 

apeluje, aby zgodnie z propozycją Komisji 

przedstawioną w kontekście przeglądu 

europejskich urzędów nadzoru usprawnić 

umowy o współpracy z organami nadzoru 

państw trzecich w celu zapewnienia 

regularnych powiadomień o zmianach 

dotyczących odpowiednich ram prawnych 

obowiązujących w państwach trzecich 

oraz o wdrażaniu takich zmian;  

Or. en 
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Poprawka  172 

Philippe Lamberts 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 16a. ubolewa jednak, że w ramach 

przeglądu europejskich urzędów nadzoru 

Komisja nie zaproponowała żadnego 

dodatkowego mechanizmu kontroli dla 

Parlamentu i Rady, oraz zamierza 

wprowadzić odpowiednie poprawki w 

odnośnych wnioskach ustawodawczych; 

Or. en 

 

Poprawka  173 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 16a. apeluje ponadto do Komisji o 

przeprowadzanie doraźnych ocen 

dotyczących przepisów z zakresu 

równoważności na podstawie 

uzasadnionych wniosków składanych 

przez Parlament, Radę, europejskie 

urzędy nadzoru, jak również, w 

stosownych przypadkach, przez EBC, 

właściwe organy krajowe i ERRS; 

Or. en 

 

Poprawka  174 

Roberto Gualtieri 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

17. wzywa Komisję, by rozważyła 

możliwość wprowadzenia procedury 

ubiegania się o stwierdzenie 

równoważności, do której państwa trzecie 

mogłyby przystępować w konkretnym dniu 

określonym w danym akcie prawnym; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  175 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

17. wzywa Komisję, by rozważyła 

możliwość wprowadzenia procedury 

ubiegania się o stwierdzenie 

równoważności, do której państwa trzecie 

mogłyby przystępować w konkretnym dniu 

określonym w danym akcie prawnym; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  176 

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

Martusciello 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

17. wzywa Komisję, by rozważyła 

możliwość wprowadzenia procedury 

ubiegania się o stwierdzenie 

równoważności, do której państwa trzecie 

skreśla się 
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mogłyby przystępować w konkretnym dniu 

określonym w danym akcie prawnym; 

Or. en 

 

Poprawka  177 

Bernard Monot 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

17. wzywa Komisję, by rozważyła 

możliwość wprowadzenia procedury 
ubiegania się o stwierdzenie 

równoważności, do której państwa trzecie 

mogłyby przystępować w konkretnym dniu 

określonym w danym akcie prawnym; 

17. wzywa Komisję, by opracowała 

procedurę ubiegania się o stwierdzenie 

równoważności w stosunku do państw 

trzecich z korzyścią dla podmiotów 

europejskich; 

Or. fr 

 

Poprawka  178 

Manuel dos Santos 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

17. wzywa Komisję, by rozważyła 

możliwość wprowadzenia procedury 

ubiegania się o stwierdzenie 

równoważności, do której państwa trzecie 

mogłyby przystępować w konkretnym dniu 

określonym w danym akcie prawnym; 

17. wzywa Komisję, by rozważyła 

możliwość wprowadzenia w definicji ram 

stwierdzania równoważności procedury 

ubiegania się o stwierdzenie 

równoważności, do której państwa trzecie 

mogłyby przystępować w konkretnym dniu 

określonym w danym akcie prawnym; 

Or. en 

 

Poprawka  179 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

18. apeluje do Komisji, by dokonała 

szczegółowego przeglądu wszystkich 

podjętych decyzji w kwestii 

równoważności, by ustalić pozytywne i 

negatywne skutki obecnego systemu 

stwierdzania równoważności; 

18. apeluje do Komisji, by w trakcie 

przyjmowania aktu ustawodawczego 

mającego ustanowić system 

równoważności dokonywała przeglądu 

podjętych decyzji w kwestii 

równoważności, by ustalić adekwatność 

obecnego systemu stwierdzania 

równoważności oraz stwierdzić, czy 

podmioty z państw trzecich mające dostęp 

do rynku UE na podstawie wcześniejszej 

decyzji w kwestii równoważności są 

traktowane w sposób bardziej 

uprzywilejowany niż przedsiębiorstwa z 

UE; w odniesieniu do przypadków, gdy 

unijne przepisy finansowe zezwalają na 

to, aby zasady i organy państw trzecich 

regulowały nadzór nad podmiotami z 

państw trzecich prowadzącymi działalność 

w UE, zwraca się do Komisji z wnioskiem 

o dokonanie oceny, czy taka pełna 

zgodność zastępcza leży w interesie UE, 

zwłaszcza w odniesieniu do ochrony 

inwestorów i konsumentów w UE; 

Or. en 

 

Poprawka  180 

Manuel dos Santos 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

18. apeluje do Komisji, by dokonała 

szczegółowego przeglądu wszystkich 

podjętych decyzji w kwestii 

równoważności, by ustalić pozytywne i 

negatywne skutki obecnego systemu 

stwierdzania równoważności; 

18. apeluje do Komisji, by dokonała 

przeglądu wszystkich podjętych decyzji w 

kwestii równoważności, by ustalić 

adekwatność obecnego systemu 

stwierdzania równoważności; 
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Or. en 

 

Poprawka  181 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Gabriel Mato, Fulvio Martusciello 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

18. apeluje do Komisji, by dokonała 

szczegółowego przeglądu wszystkich 

podjętych decyzji w kwestii 

równoważności, by ustalić pozytywne i 

negatywne skutki obecnego systemu 

stwierdzania równoważności; 

18. apeluje do Komisji, by dokonała 

szczegółowego przeglądu wszystkich 

podjętych decyzji w kwestii 

równoważności, by ustalić pozytywne i 

negatywne skutki obecnego systemu 

stwierdzania równoważności, oraz by 

oceniła, czy ramy równoważności zawarte 

obecnie w unijnych aktach 

ustawodawczych mogą prowadzić do 

bardziej uprzywilejowanego traktowania 

przedsiębiorstw z państw trzecich w 

porównaniu z traktowaniem 

przedsiębiorstw z UE; 

Or. en 

 

Poprawka  182 

Markus Ferber 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

18. apeluje do Komisji, by dokonała 

szczegółowego przeglądu wszystkich 

podjętych decyzji w kwestii 

równoważności, by ustalić pozytywne i 

negatywne skutki obecnego systemu 

stwierdzania równoważności; 

18. apeluje do Komisji, by dokonała 

szczegółowego przeglądu wszystkich 

podjętych decyzji w kwestii 

równoważności, by ustalić pozytywne i 

negatywne skutki obecnego systemu 

stwierdzania równoważności oraz 

wyciągnąć wnioski celem poprawy; 

Or. en 
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Poprawka  183 

Philippe Lamberts 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

18. apeluje do Komisji, by dokonała 

szczegółowego przeglądu wszystkich 

podjętych decyzji w kwestii 

równoważności, by ustalić pozytywne i 

negatywne skutki obecnego systemu 

stwierdzania równoważności; 

18. apeluje do Komisji, by dokonała 

szczegółowego przeglądu wszystkich 

podjętych decyzji w kwestii 

równoważności, by ustalić pozytywne i 

negatywne skutki obecnego systemu 

stwierdzania równoważności, oraz by 

podała wyniki takiego przeglądu do 

wiadomości publicznej; 

Or. en 

 

Poprawka  184 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 18a. postuluje, aby proces stwierdzania, 

że dane państwo trzecie stosuje 

równoważne przepisy w dziedzinie usług 

finansowych, zawsze podlegał kontroli 

Parlamentu w celu zapewnienia większej 

przejrzystości; 

Or. en 

 

Poprawka  185 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 b (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 18b. wzywa Komisję, aby od momentu 

przyjęcia niniejszego sprawozdania 

informowała – z zachowaniem właściwych 

terminów – Parlament o decyzjach w 

sprawie stwierdzenia, zawieszenia lub 

wycofania równoważności; 

Or. en 

 

Poprawka  186 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 c (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 18c. apeluje, aby przynajmniej raz na 

rok Komisja przedstawiała Parlamentowi 

wykaz decyzji w kwestii stwierdzenia, 

zawieszenia lub wycofania równoważności 

z uzasadnieniem powodów leżących u 

podstaw takich decyzji; stanowi, że jeśli 

Parlament nie zgadza się z którąkolwiek z 

podjętych decyzji, występuje on do Komisji 

z wnioskiem o dokonanie przeglądu takiej 

decyzji, do którego dołącza odnośne 

uzasadnienie; 

Or. en 

 

Poprawka  187 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

19. podkreśla, że należy uważnie 

przeanalizować system stwierdzania 

równoważności obowiązujący w 

skreśla się 
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stosunkach między UE a wpływowymi 

państwami trzecimi, po to by rozwijać 

stabilne i odporne stosunki regulacyjne z 

tymi krajami, które z Unią łączą bliskie 

więzi finansowe; 

Or. en 

 

Poprawka  188 

Roberto Gualtieri 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

19. podkreśla, że należy uważnie 

przeanalizować system stwierdzania 

równoważności obowiązujący w 

stosunkach między UE a wpływowymi 

państwami trzecimi, po to by rozwijać 

stabilne i odporne stosunki regulacyjne z 

tymi krajami, które z Unią łączą bliskie 

więzi finansowe; 

19. podkreśla, że udoskonalone i 

zmienione mechanizmy stwierdzania 

równoważności stanowią odpowiednie 

narzędzia umożliwiające opanowanie 

sytuacji po wystąpieniu Zjednoczonego 

Królestwa z Unii Europejskiej; 

Or. en 

 

Poprawka  189 

Manuel dos Santos 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

19. podkreśla, że należy uważnie 

przeanalizować system stwierdzania 

równoważności obowiązujący w 

stosunkach między UE a wpływowymi 

państwami trzecimi, po to by rozwijać 

stabilne i odporne stosunki regulacyjne z 

tymi krajami, które z Unią łączą bliskie 

więzi finansowe; 

19. wzywa Komisję do 

przeprowadzenia oceny, czy bardziej 

proporcjonalny system stwierdzania 

równoważności obowiązujący w 

stosunkach między UE a wpływowymi 

państwami trzecimi leży w interesie UE; 
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Or. en 

 

Poprawka  190 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

19. podkreśla, że należy uważnie 

przeanalizować system stwierdzania 

równoważności obowiązujący w 

stosunkach między UE a wpływowymi 

państwami trzecimi, po to by rozwijać 

stabilne i odporne stosunki regulacyjne z 

tymi krajami, które z Unią łączą bliskie 

więzi finansowe; 

19. Podkreśla, że należy uważnie 

przeanalizować system stwierdzania 

równoważności, który ma obowiązywać w 

stosunkach ze Zjednoczonym Królestwem 

po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z 

UE; stwierdza, że w przypadku 

potwierdzenia wprowadzenia okresu 

przejściowego dla wystąpienia 

Zjednoczonego Królestwa z UE 

zapewniona zostanie ciągłość prawna oraz 

możliwość podejmowania sprawnych, 

terminowych i odpowiednio wyważonych 

decyzji w kwestii równoważności; 

stwierdza, że w przypadku braku takiego 

okresu przejściowego Komisja i 

europejskie urzędy nadzoru muszą być 

przygotowane do zapewnienia nie tylko 

możliwości odpowiedniego dostępu 

Zjednoczonego Królestwa do rynków 

usług finansowych, ale także do 

zagwarantowania utrzymania stabilności 

finansowej, integralności jednolitego 

rynku i autonomii procesu decyzyjnego w 

Unii Europejskiej w momencie, gdy 

Zjednoczone Królestwo stanie się 

państwem trzecim; 

Or. en 

 

Poprawka  191 

Bernard Monot 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 
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Projekt rezolucji Poprawka 

19. podkreśla, że należy uważnie 

przeanalizować system stwierdzania 

równoważności obowiązujący w 

stosunkach między UE a wpływowymi 

państwami trzecimi, po to by rozwijać 

stabilne i odporne stosunki regulacyjne z 

tymi krajami, które z Unią łączą bliskie 

więzi finansowe; 

19. podkreśla, że należy uważnie 

przeanalizować system stwierdzania 

równoważności obowiązujący w 

stosunkach między UE a Stanami 

Zjednoczonymi i Zjednoczonym 

Królestwem, po to by rozwijać odporne i 

niejednostronne stosunki regulacyjne z 

tymi krajami, które z Unią łączą bliskie 

więzi finansowe; 

Or. fr 

 

Poprawka  192 

Philippe Lamberts 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

19. podkreśla, że należy uważnie 

przeanalizować system stwierdzania 

równoważności obowiązujący w 

stosunkach między UE a wpływowymi 

państwami trzecimi, po to by rozwijać 

stabilne i odporne stosunki regulacyjne z 

tymi krajami, które z Unią łączą bliskie 

więzi finansowe; 

19. podkreśla, że należy szczególnie 

przeanalizować systemy stwierdzania 

równoważności obowiązujący w 

stosunkach między UE a wpływowymi 

państwami trzecimi, po to by wzmocnić 

prawo pierwotne UE w ramach tych 

stosunków oraz by rozwijać stabilne i 

odporne stosunki regulacyjne z tymi 

krajami, które z Unią łączą bliskie więzi 

finansowe; 

Or. en 

 

Poprawka  193 

Markus Ferber 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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19. podkreśla, że należy uważnie 

przeanalizować system stwierdzania 

równoważności obowiązujący w 

stosunkach między UE a wpływowymi 

państwami trzecimi, po to by rozwijać 

stabilne i odporne stosunki regulacyjne z 

tymi krajami, które z Unią łączą bliskie 

więzi finansowe; 

19. podkreśla, że należy uważnie 

przeanalizować system stwierdzania 

równoważności obowiązujący w 

stosunkach między UE a wpływowymi 

państwami trzecimi, po to by rozwijać 

stabilne i odporne stosunki regulacyjne z 

tymi krajami, które z Unią łączą bliskie 

więzi finansowe; zwraca uwagę, że nie 

powinno to prowadzić do powstania 

dualistycznego systemu stwierdzania 

równoważności oraz że w każdej sytuacji 

muszą być przestrzegane unijne 

standardy; 

Or. en 

 

Poprawka  194 

Manuel dos Santos 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 19a. podkreśla fakt, że decyzja 

Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z 

UE i o rezygnacji z dalszego członkostwa 

w EOG jest brzemienna w skutki dla 

stosunków między UE i Zjednoczonym 

Królestwem w zakresie usług 

finansowych; 

Or. en 

 

Poprawka  195 

Neena Gill 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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 19a. apeluje o zdefiniowanie spójnego i 

przejrzystego zestawu kryteriów dla 

„wpływowych” państw trzecich; 

Or. en 

 

Poprawka  196 

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

Vandenkendelaere, Fulvio Martusciello 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

20. przypomina o znaczeniu 

właściwych organów krajowych w 

procesie udzielania zezwoleń instytucjom 

finansowym, które chcą powierzyć część 

zarządzania swoim portfelem lub 

zarządzania ryzykiem usługodawcom w 

państwach trzecich, w których system 

regulacyjny jest porównywalny z 

systemem unijnym; uważa, że właściwe 

organy krajowe dysponują dostateczną 

wiedzą techniczną i wiedzą fachową, by 

prawidłowo ocenić wnioski o 

zatwierdzenie powierzenia zarządzania; 

zachęca europejskie urzędy nadzoru, by 

dalej rozwijały współpracę między 

właściwymi organami krajowymi w celu 

wymiany sprawdzonych rozwiązań w 

zakresie współpracy regulacyjnej i działań 

regulacyjnych z państwami trzecimi; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  197 

Pervenche Berès, Roberto Gualtieri 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 
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Projekt rezolucji Poprawka 

20. przypomina o znaczeniu 

właściwych organów krajowych w 

procesie udzielania zezwoleń instytucjom 

finansowym, które chcą powierzyć część 

zarządzania swoim portfelem lub 

zarządzania ryzykiem usługodawcom w 

państwach trzecich, w których system 

regulacyjny jest porównywalny z 

systemem unijnym; uważa, że właściwe 

organy krajowe dysponują dostateczną 

wiedzą techniczną i wiedzą fachową, by 

prawidłowo ocenić wnioski o 

zatwierdzenie powierzenia zarządzania; 

zachęca europejskie urzędy nadzoru, by 

dalej rozwijały współpracę między 

właściwymi organami krajowymi w celu 

wymiany sprawdzonych rozwiązań w 
zakresie współpracy regulacyjnej i działań 

regulacyjnych z państwami trzecimi; 

20. z zadowoleniem przyjmuje 

trwający obecnie przegląd europejskich 

urzędów nadzoru mający usprawnić 

nadzór nad stosowanymi przez instytucje 

finansowe rozwiązaniami w zakresie 

powierzania zarządzania, outsourcingu 

czy transferu ryzyka; 

Or. en 

 

Poprawka  198 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

20. przypomina o znaczeniu 

właściwych organów krajowych w 

procesie udzielania zezwoleń instytucjom 

finansowym, które chcą powierzyć część 

zarządzania swoim portfelem lub 

zarządzania ryzykiem usługodawcom w 
państwach trzecich, w których system 

regulacyjny jest porównywalny z 

systemem unijnym; uważa, że właściwe 

organy krajowe dysponują dostateczną 

wiedzą techniczną i wiedzą fachową, by 

prawidłowo ocenić wnioski o 

zatwierdzenie powierzenia zarządzania; 

zachęca europejskie urzędy nadzoru, by 

20. przypomina, że w kontekście 

dalszego dążenia UE do ukończenia 

budowy unii rynków kapitałowych 

europejskie urzędy nadzoru muszą 

odgrywać istotniejszą niż dotychczas rolę 

w zakresie przeprowadzania analiz ram 

nadzorczych obowiązujących w państwach 

trzecich; w związku z powyższym apeluje, 

aby odpowiednie europejskie urzędy 

nadzoru miały możliwości i uprawnienia 

do gromadzenia, tworzenia zestawień i 

analizowania danych; przypomina o 

znaczeniu ścisłej współpracy między 

europejskimi urzędami nadzoru a 
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dalej rozwijały współpracę między 

właściwymi organami krajowymi w celu 

wymiany sprawdzonych rozwiązań w 

zakresie współpracy regulacyjnej i działań 

regulacyjnych z państwami trzecimi; 

właściwymi organami krajowymi w celu 

wymiany sprawdzonych rozwiązań w 

zakresie współpracy regulacyjnej i działań 

regulacyjnych z państwami trzecimi; 

Or. en 

 

Poprawka  199 

Jonás Fernández 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

20. przypomina o znaczeniu 

właściwych organów krajowych w 

procesie udzielania zezwoleń instytucjom 

finansowym, które chcą powierzyć część 

zarządzania swoim portfelem lub 

zarządzania ryzykiem usługodawcom w 

państwach trzecich, w których system 

regulacyjny jest porównywalny z 

systemem unijnym; uważa, że właściwe 

organy krajowe dysponują dostateczną 

wiedzą techniczną i wiedzą fachową, by 

prawidłowo ocenić wnioski o 

zatwierdzenie powierzenia zarządzania; 

zachęca europejskie urzędy nadzoru, by 

dalej rozwijały współpracę między 

właściwymi organami krajowymi w celu 

wymiany sprawdzonych rozwiązań w 

zakresie współpracy regulacyjnej i działań 

regulacyjnych z państwami trzecimi; 

20. przypomina o roli właściwych 

organów krajowych w procesie udzielania 

zezwoleń instytucjom finansowym, które 

chcą powierzyć część zarządzania swoim 

portfelem lub zarządzania ryzykiem 

usługodawcom w państwach trzecich; z 

zadowoleniem przyjmuje trwający obecnie 

przegląd roli europejskich urzędów 

nadzoru i właściwych organów krajowych 

mający usprawnić nadzór w ramach 

obowiązującego systemu oraz wymianę 
sprawdzonych rozwiązań w zakresie 

współpracy regulacyjnej i działań 

regulacyjnych z państwami trzecimi w 

odniesieniu do produktów finansowych, w 

przypadku państw, w których nie istnieje 

system stwierdzania równoważności; 

Or. en 

 

Poprawka  200 

Philippe Lamberts 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 
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Projekt rezolucji Poprawka 

20. przypomina o znaczeniu 

właściwych organów krajowych w 

procesie udzielania zezwoleń instytucjom 

finansowym, które chcą powierzyć część 

zarządzania swoim portfelem lub 

zarządzania ryzykiem usługodawcom w 

państwach trzecich, w których system 

regulacyjny jest porównywalny z 

systemem unijnym; uważa, że właściwe 

organy krajowe dysponują dostateczną 

wiedzą techniczną i wiedzą fachową, by 

prawidłowo ocenić wnioski o 

zatwierdzenie powierzenia zarządzania; 

zachęca europejskie urzędy nadzoru, by 

dalej rozwijały współpracę między 

właściwymi organami krajowymi w celu 

wymiany sprawdzonych rozwiązań w 

zakresie współpracy regulacyjnej i działań 

regulacyjnych z państwami trzecimi; 

20. przypomina o roli właściwych 

organów krajowych w procesie udzielania 

zezwoleń instytucjom finansowym, które 

chcą powierzyć część zarządzania swoim 

portfelem lub zarządzania ryzykiem 

usługodawcom w państwach trzecich, w 

których system regulacyjny uznawany jest 

za równoważny z systemem unijnym; jest 

zdania, że taki proces powinien opierać się 

na skutecznej zdolności udzielającego 

zezwoleń właściwego organu do 

sprawowania nadzoru nad objętymi 

outsourcingiem usługami w celu 

zapobiegania pokusom nadużycia i 

konfliktom interesów; uważa, że przed 

udzieleniem zezwolenia na taki proces 

ESMA powinna sprawdzić, czy właściwe 

organy krajowe dysponują dostateczną 

wiedzą techniczną i wiedzą fachową, by 

prawidłowo ocenić zatwierdzenie 

powierzenia zarządzania; postuluje, aby 

ESMA przedstawiała pozytywną opinię 

dotyczącą takiego zezwolenia w celu 

sprzyjania zbieżności i jednorodnemu 

wdrażaniu na jednolitym rynku ram 

prawnych; zachęca europejskie urzędy 

nadzoru, by dalej rozwijały współpracę 

między właściwymi organami krajowymi 

w celu wymiany sprawdzonych rozwiązań 

w zakresie współpracy regulacyjnej i 

działań regulacyjnych z państwami 

trzecimi; 

Or. en 

 

Poprawka  201 

Manuel dos Santos 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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20. przypomina o znaczeniu 

właściwych organów krajowych w 

procesie udzielania zezwoleń instytucjom 

finansowym, które chcą powierzyć część 

zarządzania swoim portfelem lub 

zarządzania ryzykiem usługodawcom w 

państwach trzecich, w których system 

regulacyjny jest porównywalny z 

systemem unijnym; uważa, że właściwe 

organy krajowe dysponują dostateczną 

wiedzą techniczną i wiedzą fachową, by 

prawidłowo ocenić wnioski o 

zatwierdzenie powierzenia zarządzania; 

zachęca europejskie urzędy nadzoru, by 

dalej rozwijały współpracę między 

właściwymi organami krajowymi w celu 

wymiany sprawdzonych rozwiązań w 

zakresie współpracy regulacyjnej i działań 

regulacyjnych z państwami trzecimi; 

20. przypomina o znaczeniu 

właściwych organów krajowych w 

procesie udzielania zezwoleń instytucjom 

finansowym, które chcą powierzyć część 

zarządzania swoim portfelem lub 

zarządzania ryzykiem usługodawcom w 

państwach trzecich, w których system 

regulacyjny jest porównywalny z 

systemem unijnym; uważa, że właściwe 

organy krajowe i europejskie urzędy 

nadzoru powinny w pełni współpracować 

w celu wymiany sprawdzonych rozwiązań 

w zakresie współpracy regulacyjnej i 

działań regulacyjnych z państwami 

trzecimi; 

Or. en 

 

Poprawka  202 

Barbara Kappel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

20. przypomina o znaczeniu 

właściwych organów krajowych w 

procesie udzielania zezwoleń instytucjom 

finansowym, które chcą powierzyć część 

zarządzania swoim portfelem lub 

zarządzania ryzykiem usługodawcom w 

państwach trzecich, w których system 

regulacyjny jest porównywalny z 

systemem unijnym; uważa, że właściwe 

organy krajowe dysponują dostateczną 

wiedzą techniczną i wiedzą fachową, by 

prawidłowo ocenić wnioski o 

zatwierdzenie powierzenia zarządzania; 

zachęca europejskie urzędy nadzoru, by 

dalej rozwijały współpracę między 

właściwymi organami krajowymi w celu 

20. przypomina o znaczeniu 

właściwych organów krajowych w 

procesie udzielania zezwoleń instytucjom 

finansowym, które chcą powierzyć część 

zarządzania swoim portfelem lub 

zarządzania ryzykiem usługodawcom w 

państwach trzecich, w których system 

regulacyjny jest porównywalny z 

systemem unijnym; uważa, że właściwe 

organy krajowe dysponują dostateczną 

wiedzą techniczną i wiedzą fachową, by 

prawidłowo ocenić wnioski o 

zatwierdzenie powierzenia zarządzania; 

zachęca europejskie urzędy nadzoru, by 

dalej rozwijały współpracę między 

właściwymi organami krajowymi w celu 
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wymiany sprawdzonych rozwiązań w 

zakresie współpracy regulacyjnej i działań 

regulacyjnych z państwami trzecimi; 

wymiany sprawdzonych rozwiązań w 

zakresie współpracy regulacyjnej i działań 

regulacyjnych z państwami trzecimi, jak 

również w zakresie napotykanych wyzwań 

i problemów; 

Or. en 

 

Poprawka  203 

Bernard Monot 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

20. przypomina o znaczeniu 

właściwych organów krajowych w 

procesie udzielania zezwoleń instytucjom 

finansowym, które chcą powierzyć część 

zarządzania swoim portfelem lub 

zarządzania ryzykiem usługodawcom w 

państwach trzecich, w których system 

regulacyjny jest porównywalny z 

systemem unijnym; uważa, że właściwe 

organy krajowe dysponują dostateczną 

wiedzą techniczną i wiedzą fachową, by 

prawidłowo ocenić wnioski o 

zatwierdzenie powierzenia zarządzania; 

zachęca europejskie urzędy nadzoru, by 

dalej rozwijały współpracę między 

właściwymi organami krajowymi w celu 

wymiany sprawdzonych rozwiązań w 

zakresie współpracy regulacyjnej i działań 

regulacyjnych z państwami trzecimi; 

20. przypomina o znaczeniu 

właściwych organów krajowych w 

procesie udzielania zezwoleń instytucjom 

finansowym, które chcą powierzyć część 

zarządzania swoim portfelem lub 

zarządzania ryzykiem usługodawcom w 

państwach trzecich, w których system 

regulacyjny jest porównywalny z 

systemem unijnym; uważa, że właściwe 

organy krajowe dysponują dostateczną 

wiedzą techniczną i wiedzą fachową, by 

prawidłowo ocenić wnioski o 

zatwierdzenie powierzenia zarządzania; 

zachęca europejskie urzędy nadzoru, by 

dalej rozwijały współpracę między 

właściwymi organami krajowymi w celu 

wymiany sprawdzonych rozwiązań w 

zakresie współpracy regulacyjnej i działań 

regulacyjnych z państwami trzecimi; 

uważa, że właściwe organy krajowe muszą 

mieć możliwość wyrażania sprzeciwu 

wobec przyznawania statusu 

równoważności oraz blokowania tego typu 

inicjatyw, jeśli wpływa to na interesy 

podmiotów krajowych, stabilność 

finansową czy rozwój gospodarczy danego 

państwa; zauważa, że Stany Zjednoczone 

postępują w dokładnie taki sam sposób 

oraz że amerykański Kongres, jak również 

agencje federalne, bez wahania 
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kwestionują stosowanie umów 

międzynarodowych podpisanych przez 

Stany Zjednoczone;  

Or. fr 

 

Poprawka  204 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

20. przypomina o znaczeniu 

właściwych organów krajowych w 

procesie udzielania zezwoleń instytucjom 

finansowym, które chcą powierzyć część 

zarządzania swoim portfelem lub 

zarządzania ryzykiem usługodawcom w 

państwach trzecich, w których system 

regulacyjny jest porównywalny z 

systemem unijnym; uważa, że właściwe 

organy krajowe dysponują dostateczną 

wiedzą techniczną i wiedzą fachową, by 

prawidłowo ocenić wnioski o 

zatwierdzenie powierzenia zarządzania; 

zachęca europejskie urzędy nadzoru, by 

dalej rozwijały współpracę między 

właściwymi organami krajowymi w celu 

wymiany sprawdzonych rozwiązań w 

zakresie współpracy regulacyjnej i działań 

regulacyjnych z państwami trzecimi; 

20. przypomina o znaczeniu 

właściwych organów krajowych w 

procesie udzielania zezwoleń instytucjom 

finansowym, które chcą powierzyć część 

zarządzania swoim portfelem lub 

zarządzania ryzykiem usługodawcom w 

państwach trzecich, w których system 

regulacyjny jest porównywalny z 

systemem unijnym; uważa, że właściwe 

organy krajowe dysponują dostateczną 

wiedzą techniczną i wiedzą fachową, by 

prawidłowo ocenić wnioski o 

zatwierdzenie powierzenia zarządzania; 

zachęca europejskie urzędy nadzoru, by 

dalej rozwijały współpracę między 

właściwymi organami krajowymi w celu 

wymiany sprawdzonych rozwiązań w 

zakresie współpracy regulacyjnej i działań 

regulacyjnych z państwami trzecimi; 

uważa, że państwa członkowskie powinny 

mieć prawo do ograniczania zakresu 

stosowania decyzji w kwestii 

równoważności na własnym terytorium w 

celu zapewnienia stabilności krajowych 

systemów finansowych i gospodarek; 

Or. en 

 

Poprawka  205 

Markus Ferber 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

20. przypomina o znaczeniu 

właściwych organów krajowych w 

procesie udzielania zezwoleń instytucjom 

finansowym, które chcą powierzyć część 

zarządzania swoim portfelem lub 

zarządzania ryzykiem usługodawcom w 

państwach trzecich, w których system 

regulacyjny jest porównywalny z 

systemem unijnym; uważa, że właściwe 

organy krajowe dysponują dostateczną 

wiedzą techniczną i wiedzą fachową, by 

prawidłowo ocenić wnioski o 

zatwierdzenie powierzenia zarządzania; 

zachęca europejskie urzędy nadzoru, by 

dalej rozwijały współpracę między 

właściwymi organami krajowymi w celu 

wymiany sprawdzonych rozwiązań w 

zakresie współpracy regulacyjnej i działań 

regulacyjnych z państwami trzecimi; 

20. przypomina o znaczeniu 

właściwych organów krajowych w 

procesie udzielania zezwoleń instytucjom 

finansowym, które chcą powierzyć część 

zarządzania swoim portfelem lub 

zarządzania ryzykiem usługodawcom w 

państwach trzecich, w których system 

regulacyjny jest porównywalny z 

systemem unijnym; uważa, że właściwe 

organy krajowe dysponują dostateczną 

wiedzą techniczną i wiedzą fachową, by 

prawidłowo ocenić wnioski o 

zatwierdzenie powierzenia zarządzania; 

zachęca europejskie urzędy nadzoru, by 

dalej rozwijały współpracę między 

właściwymi organami krajowymi w celu 

wymiany sprawdzonych rozwiązań w 

zakresie współpracy regulacyjnej i działań 

regulacyjnych z państwami trzecimi; 

podkreśla konieczność zapewnienia 

spójnego stosowania takich rozwiązań 

przez europejskie urzędy nadzoru; 

Or. en 

 

Poprawka  206 

Philippe Lamberts 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 20a. zgadza się z EBC i ESMA, że 

celem oddziałów w państwach trzecich jest 

zaspakajanie potrzeb lokalnych oraz że 

korzystanie z oddziałów spoza UE musi 

opierać się na obiektywnych powodach 

związanych z usługami świadczonymi w 
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jurysdykcji spoza UE i nie powinno 

doprowadzać do sytuacji, w której takie 

oddziały spoza UE pełnią istotne funkcje 

bądź świadczą usługi z powrotem na rzecz 

podmiotów w UE;  

Or. en 

 

Poprawka  207 

Philippe Lamberts 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 20b. podkreśla, że w przypadku braku 

mających zastosowanie decyzji w kwestii 

równoważności lub braku alternatywnych 

umów międzynarodowych regulujących 

świadczenie usług zgodnie z EMIR 2.2., 

usługodawcy mający siedzibę w 

Zjednoczonym Królestwie musieliby 

przenieść działalność do UE w celu 

świadczenia usług finansowych na całym 

rynku wewnętrznym; podkreśla w tym 

względzie konieczność ścisłego 

monitorowania rozwiązań z zakresu 

outsourcingu w celu zapobiegania 

powstawaniu w Unii firm przykrywek 

mających na celu obchodzenie unijnych 

ram regulacyjnych;  

Or. en 

 

Poprawka  208 

Roberto Gualtieri 

 

Projekt rezolucji 

Śródtytuł 3 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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Rola UE w ustanawianiu standardów 

regulacji finansowych na świecie 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej). 

Or. en 

 

Poprawka  209 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. podkreśla znaczenie UE w 

ustanawianiu standardów na szczeblu 

globalnym jako sposobu na uzyskanie 

międzynarodowej spójności regulacji 

finansowych, maksymalne zwiększenie 

stabilności finansowej, zapobieganie 
lukom regulacyjnym między jurysdykcjami 

oraz rozwijanie wydajnego 

międzynarodowego systemu finansowego; 

21. podkreśla znaczenie UE w 

ustanawianiu standardów na szczeblu 

globalnym jako sposobu na osiągnięcie 

bardziej rygorystycznych regulacji 

finansowych w globalnym systemie 

finansowym maksymalnie zwiększających 

stabilność finansową, zapobiegających 

lukom regulacyjnym między 

jurysdykcjami, poważnie ograniczających 

wzajemne powiązania systemu oraz 

rozmiar międzynarodowych instytucji 

finansowych; 

Or. en 

 

Poprawka  210 

Bernard Monot 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. podkreśla znaczenie UE w 

ustanawianiu standardów na szczeblu 

globalnym jako sposobu na uzyskanie 

międzynarodowej spójności regulacji 

finansowych, maksymalne zwiększenie 

stabilności finansowej, zapobieganie 

lukom regulacyjnym między jurysdykcjami 

21. podkreśla aktywną rolę odgrywaną 

przez UE w ustanawianiu standardów na 

szczeblu globalnym jako sposobu na 

uzyskanie międzynarodowej spójności 

regulacji finansowych, dążenie do 

maksymalnego zwiększenia stabilności 

finansowej, zapobieganie lukom 

regulacyjnym między jurysdykcjami oraz 
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oraz rozwijanie wydajnego 

międzynarodowego systemu finansowego; 

rozwijanie możliwie najbardziej 

wydajnego międzynarodowego systemu 

finansowego; 

Or. fr 

 

Poprawka  211 

Philippe Lamberts 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. podkreśla znaczenie UE w 

ustanawianiu standardów na szczeblu 

globalnym jako sposobu na uzyskanie 

międzynarodowej spójności regulacji 

finansowych, maksymalne zwiększenie 

stabilności finansowej, zapobieganie 

lukom regulacyjnym między jurysdykcjami 

oraz rozwijanie wydajnego 

międzynarodowego systemu finansowego; 

21. podkreśla znaczenie UE w 

ustanawianiu standardów na szczeblu 

globalnym jako sposobu na uzyskanie 

międzynarodowej spójności regulacji 

finansowych, maksymalne zwiększenie 

stabilności finansowej, ograniczenie 

ryzyka systemowego, ochronę 

konsumentów i inwestorów oraz 
zapobieganie lukom regulacyjnym między 

jurysdykcjami oraz rozwijanie wydajnego 

międzynarodowego systemu finansowego; 

Or. en 

 

Poprawka  212 

Ashley Fox 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 21a. z zadowoleniem przyjmuje uwagi 

wiceprzewodniczącego Valdisa 

Dombrovskisa zawarte w przemówieniu 

wygłoszonym w dniu 14 września 2017 r. 

w ośrodku analitycznym Eurofi dotyczące 

międzynarodowego charakteru naszego 
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systemu finansowego oraz znaczenia 

współpracy na szczeblu globalnym; 

Or. en 

 

Poprawka  213 

Manuel dos Santos 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. apeluje o aktywny udział Komisji, 

państw członkowskich i europejskich 

urzędów nadzoru w pracach światowych 

organów wyznaczających standardy usług 

finansowych; podkreśla, że aby osiągnąć 

lepszą współpracę regulacyjną z innymi 

jurysdykcjami i zwiększyć światową 

stabilność finansową, należy 

konsekwentnie wdrażać standardy 

międzynarodowe; 

22. apeluje o aktywny udział Komisji, 

państw członkowskich i europejskich 

urzędów nadzoru w pracach światowych 

organów wyznaczających standardy usług 

finansowych; 

Or. en 

 

Poprawka  214 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. apeluje o aktywny udział Komisji, 

państw członkowskich i europejskich 

urzędów nadzoru w pracach światowych 

organów wyznaczających standardy usług 

finansowych; podkreśla, że aby osiągnąć 

lepszą współpracę regulacyjną z innymi 

jurysdykcjami i zwiększyć światową 

stabilność finansową, należy 

konsekwentnie wdrażać standardy 

międzynarodowe; 

22. apeluje o aktywny udział Komisji, 

państw członkowskich i europejskich 

urzędów nadzoru w pracach światowych 

organów wyznaczających standardy usług 

finansowych, aby osiągnąć lepszą 

współpracę regulacyjną z innymi 

jurysdykcjami i zwiększyć światową 

stabilność finansową przy należytym 

uwzględnieniu interesów i specyfiki 

unijnego rynku finansowego; 
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Or. en 

 

Poprawka  215 

Bernard Monot 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. apeluje o aktywny udział Komisji, 

państw członkowskich i europejskich 

urzędów nadzoru w pracach światowych 

organów wyznaczających standardy usług 

finansowych; podkreśla, że aby osiągnąć 

lepszą współpracę regulacyjną z innymi 

jurysdykcjami i zwiększyć światową 

stabilność finansową, należy 

konsekwentnie wdrażać standardy 

międzynarodowe; 

22. apeluje o aktywny udział państw 

członkowskich będących jednocześnie 

członkami grupy G-20 w pracach 

światowych organów koordynujących 

funkcjonowanie sektora usług 

finansowych; podkreśla czysto teoretyczne 

zalety konsekwentnego wdrażania 

standardów międzynarodowych dla 

osiągnięcia lepszej współpracy 

regulacyjnej z innymi jurysdykcjami i 

zwiększenia światowej stabilności 

finansowej; ubolewa natomiast nad 

jednostronnością i nierównomierną 

transpozycją standardów opracowanych w 

ramach koordynacji globalnej, co w 

gruncie rzeczy zawsze sprowadza się do 

ułatwiania penetrowania gospodarek 

państw członkowskich przez podmioty 

spoza Europy; 

Or. fr 

 

Poprawka  216 

Barbara Kappel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. apeluje o aktywny udział Komisji, 

państw członkowskich i europejskich 

urzędów nadzoru w pracach światowych 

organów wyznaczających standardy usług 

finansowych; podkreśla, że aby osiągnąć 

22. apeluje o konstruktywne podejście 

Komisji, państw członkowskich i 

europejskich urzędów nadzoru do prac 

światowych organów wyznaczających 

standardy usług finansowych; podkreśla, że 
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lepszą współpracę regulacyjną z innymi 

jurysdykcjami i zwiększyć światową 

stabilność finansową, należy 

konsekwentnie wdrażać standardy 

międzynarodowe; 

aby osiągnąć lepszą współpracę 

regulacyjną z innymi jurysdykcjami i 

zwiększyć światową stabilność finansową, 

należy konsekwentnie wdrażać standardy 

międzynarodowe; 

Or. en 

 

Poprawka  217 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. apeluje o aktywny udział Komisji, 

państw członkowskich i europejskich 

urzędów nadzoru w pracach światowych 

organów wyznaczających standardy usług 

finansowych; podkreśla, że aby osiągnąć 

lepszą współpracę regulacyjną z innymi 

jurysdykcjami i zwiększyć światową 

stabilność finansową, należy 

konsekwentnie wdrażać standardy 

międzynarodowe; 

22. apeluje o aktywny udział Komisji, 

państw członkowskich i europejskich 

urzędów nadzoru w pracach światowych 

organów wyznaczających standardy usług 

finansowych; podkreśla, że aby osiągnąć 

lepszą współpracę regulacyjną z innymi 

jurysdykcjami i zwiększyć światową 

stabilność finansową, należy udoskonalić 

standardy międzynarodowe; 

Or. en 

 

Poprawka  218 

Philippe Lamberts 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. apeluje o aktywny udział Komisji, 

państw członkowskich i europejskich 

urzędów nadzoru w pracach światowych 

organów wyznaczających standardy usług 

finansowych; podkreśla, że aby osiągnąć 

lepszą współpracę regulacyjną z innymi 

22. apeluje o aktywny udział Komisji, 

Parlamentu Europejskiego, państw 

członkowskich i europejskich urzędów 

nadzoru w pracach światowych organów 

wyznaczających standardy usług 

finansowych; podkreśla, że aby osiągnąć 
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jurysdykcjami i zwiększyć światową 

stabilność finansową, należy 

konsekwentnie wdrażać standardy 

międzynarodowe; 

lepszą współpracę regulacyjną z innymi 

jurysdykcjami i zwiększyć światową 

stabilność finansową, należy 

konsekwentnie wdrażać standardy 

międzynarodowe; przypomina wnioski 

przedstawione Komisji w sprawozdaniu 

dotyczącym roli UE w ramach 

międzynarodowych instytucji i organów 

finansowych, walutowych i 

regulacyjnych; 

Or. en 

 

Poprawka  219 

Markus Ferber 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. apeluje o aktywny udział Komisji, 

państw członkowskich i europejskich 

urzędów nadzoru w pracach światowych 

organów wyznaczających standardy usług 

finansowych; podkreśla, że aby osiągnąć 

lepszą współpracę regulacyjną z innymi 

jurysdykcjami i zwiększyć światową 

stabilność finansową, należy 

konsekwentnie wdrażać standardy 

międzynarodowe; 

22. apeluje o aktywny udział Komisji, 

państw członkowskich i europejskich 

urzędów nadzoru w pracach światowych 

organów wyznaczających standardy usług 

finansowych; podkreśla konieczność, aby 

wszyscy uczestnicy ze strony UE 

skutecznie koordynowali stanowiska w 

celu osiągnięcia optymalnego wyniku; 

podkreśla, że aby osiągnąć lepszą 

współpracę regulacyjną z innymi 

jurysdykcjami i zwiększyć światową 

stabilność finansową, należy 

konsekwentnie wdrażać standardy 

międzynarodowe; 

Or. en 

 

Poprawka  220 

Jakob von Weizsäcker 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 22a. wzywa Komisję do dokonania w 

przewidzianym terminie oceny wpływu 

nowych technologii na usługi finansowe 

oraz do zaproponowania – w stosownych 

przypadkach – wspólnych europejskich 

strategii regulacyjnych i nadzorczych; 

podkreśla, że UE powinna odgrywać 

kluczową rolę w ustalaniu standardów 

międzynarodowych w zakresie nowych 

technologii, aby utorować drogę takim 

innowacjom oraz zapewnić ochronę 

konsumentów i stabilność finansową. 

Or. en 

 

Poprawka  221 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

23. apeluje, by w tym celu 

usprawniono też dialog między UE a USA 

o kwestiach regulacji rynków 

finansowych, tak by spotkania w jego 

ramach odbywały się regularniej; 

podkreśla, że UE powinna dążyć do tego, 

by ewentualne przyszła umowa handlowa 

między UE a USA zawierała rozdział 

dotyczący usług finansowych; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  222 

Manuel dos Santos 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 
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Projekt rezolucji Poprawka 

23. apeluje, by w tym celu 

usprawniono też dialog między UE a USA 

o kwestiach regulacji rynków 

finansowych, tak by spotkania w jego 

ramach odbywały się regularniej; 

podkreśla, że UE powinna dążyć do tego, 

by ewentualne przyszła umowa handlowa 

między UE a USA zawierała rozdział 

dotyczący usług finansowych; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  223 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Fulvio Martusciello 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

23. apeluje, by w tym celu 

usprawniono też dialog między UE a USA 

o kwestiach regulacji rynków finansowych, 

tak by spotkania w jego ramach odbywały 

się regularniej; podkreśla, że UE powinna 

dążyć do tego, by ewentualne przyszła 

umowa handlowa między UE a USA 

zawierała rozdział dotyczący usług 

finansowych; 

23. apeluje, by w tym celu 

usprawniono też funkcjonowanie 

Wspólnego Forum UE–USA ds. Regulacji 

Rynków Finansowych, tak by spotkania w 

jego ramach odbywały się regularniej; 

Or. en 

 

Poprawka  224 

Philippe Lamberts 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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23. apeluje, by w tym celu 

usprawniono też dialog między UE a USA 

o kwestiach regulacji rynków finansowych, 

tak by spotkania w jego ramach odbywały 

się regularniej; podkreśla, że UE powinna 

dążyć do tego, by ewentualne przyszła 

umowa handlowa między UE a USA 

zawierała rozdział dotyczący usług 

finansowych; 

23. apeluje, by w tym celu 

usprawniono też dialog między UE a USA 

o kwestiach regulacji rynków finansowych, 

tak by spotkania w jego ramach odbywały 

się regularniej; 

Or. en 

 

Poprawka  225 

Roberto Gualtieri, Jonás Fernández 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

23. apeluje, by w tym celu 

usprawniono też dialog między UE a USA 

o kwestiach regulacji rynków finansowych, 

tak by spotkania w jego ramach odbywały 

się regularniej; podkreśla, że UE powinna 

dążyć do tego, by ewentualne przyszła 

umowa handlowa między UE a USA 

zawierała rozdział dotyczący usług 

finansowych; 

23. apeluje, by w tym celu 

usprawniono też dialog między UE a USA 

o kwestiach regulacji rynków finansowych, 

tak by spotkania w jego ramach odbywały 

się regularniej; 

Or. en 

 

Poprawka  226 

Burkhard Balz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

23. apeluje, by w tym celu 

usprawniono też dialog między UE a USA 

o kwestiach regulacji rynków finansowych, 

tak by spotkania w jego ramach odbywały 

23. apeluje, by w tym celu 

usprawniono też dialog między UE a USA 

o kwestiach regulacji rynków finansowych, 

tak by spotkania w jego ramach odbywały 
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się regularniej; podkreśla, że UE powinna 

dążyć do tego, by ewentualne przyszła 

umowa handlowa między UE a USA 

zawierała rozdział dotyczący usług 

finansowych; 

się regularniej w celu zapewnienia 

częstszej i bardziej spójnej koordynacji; 

Or. en 

 

Poprawka  227 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

23. apeluje, by w tym celu 

usprawniono też dialog między UE a USA 

o kwestiach regulacji rynków finansowych, 

tak by spotkania w jego ramach odbywały 

się regularniej; podkreśla, że UE powinna 

dążyć do tego, by ewentualne przyszła 

umowa handlowa między UE a USA 

zawierała rozdział dotyczący usług 

finansowych; 

23. apeluje, by w tym celu 

usprawniono też dialog między UE a USA 

o kwestiach regulacji rynków finansowych, 

tak by spotkania w jego ramach odbywały 

się regularniej; podkreśla, że UE powinna 

przyjąć niezwykle ostrożne podejście do 

dalszej integracji systemu finansowego z 

systemem obowiązującym w Stanach 

Zjednoczonych; 

Or. en 

 

Poprawka  228 

Bernard Monot 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

23. apeluje, by w tym celu 

usprawniono też dialog między UE a USA 

o kwestiach regulacji rynków finansowych, 

tak by spotkania w jego ramach odbywały 

się regularniej; podkreśla, że UE powinna 

dążyć do tego, by ewentualna przyszła 

umowa handlowa między UE a USA 

23. apeluje, by w tym celu 

usprawniono też dialog między UE a USA 

o kwestiach regulacji rynków finansowych, 

tak by spotkania w jego ramach odbywały 

się regularniej; podkreśla, że UE powinna 

za wszelką cenę nie dopuścić do tego, by 

ewentualna przyszła umowa handlowa 
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zawierała rozdział dotyczący usług 

finansowych; 

między UE a USA zawierała rozdział 

dotyczący usług finansowych; 

Or. fr 

Poprawka  229 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

23. apeluje, by w tym celu 

usprawniono też dialog między UE a USA 

o kwestiach regulacji rynków finansowych, 

tak by spotkania w jego ramach odbywały 

się regularniej; podkreśla, że UE powinna 

dążyć do tego, by ewentualne przyszła 

umowa handlowa między UE a USA 

zawierała rozdział dotyczący usług 

finansowych; 

23. apeluje, by w tym celu 

usprawniono też dialog między UE a USA 

o kwestiach regulacji rynków finansowych, 

tak by spotkania w jego ramach odbywały 

się regularniej; podkreśla, że UE powinna 

dążyć do tego, by ewentualne przyszła 

umowa handlowa między UE a USA 

zawierała rozdział dotyczący usług 

finansowych, z uwzględnieniem już 

istniejących przykładów, takich jak 

zbliżające się zawarcie umowy o wolnym 

handlu między UE i Singapurem, która 

zawiera rozdział dotyczących regulacji 

finansowych; 

Or. en 

 

Poprawka  230 

Markus Ferber 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 23a. zwraca uwagę, że poprawa 

stosunków z państwami trzecimi w 

zakresie usług finansowych oraz 

wzmocnienie unijnych rynków 

kapitałowych nie mogą być postrzegane 

jako wzajemnie wykluczające się 

warianty; podkreśla w związku z tym 

konieczność osiągnięcia postępów w 
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zakresie realizacji projektu unii rynków 

kapitałowych; 

Or. en 

 

Poprawka  231 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

24. zobowiązuje swojego 

przewodniczącego do przekazania 

niniejszej rezolucji Radzie i Komisji. 

24. zobowiązuje swojego 

przewodniczącego do przekazania 

niniejszej rezolucji głównemu unijnemu 

negocjatorowi powołanemu w celu 

przygotowania i przeprowadzenia 

negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem, 
Radzie oraz Komisji. 

Or. en 

 


