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Alteração  1 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty 

 

Proposta de resolução 

Citação 8-A (nova) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 - Tendo em conta o relatório do 

International Regulatory Strategy Group 

intitulado «The EU's Third Country 

Regimes and Alternatives to Passporting» 

(Os regimes da UE para os países 

terceiros e as alternativas aos 

passaportes); 

Or. en 

 

Alteração  2 

Philippe Lamberts 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

Citação 8-A (nova) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 - Tendo em conta a sua resolução, 

de 14 de março de 2018, sobre o quadro 

das futuras relações UE-Reino Unido, 

Or. en 

 

Alteração  3 

Philippe Lamberts 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

Citação 8-B (nova) 

 
Proposta de resolução Alteração 
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 - Tendo em conta as Orientações do 

Conselho Europeu (Art. 50.º) de 23 de 

março de 2018, 

Or. en 

 

Alteração  4 

Philippe Lamberts 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 
Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que, desde a crise 

financeira, foram aprovados mais de 40 

novos atos legislativos no domínio da 

legislação financeira da UE, dos quais 15 

incluem «disposições relativas a países 

terceiros» que conferem à Comissão o 

poder de decidir unilateralmente se as 

normas regulamentares que se aplicam nas 

jurisdições estrangeiras podem ser 

consideradas equivalentes; 

A. Considerando que, desde a crise 

financeira, foram aprovados mais de 40 

novos atos legislativos no domínio da 

legislação financeira da UE, dos quais 15 

incluem «disposições relativas a países 

terceiros» que conferem à Comissão o 

poder discricionário de adotar atos de 

execução para determinar se as normas 

regulamentares que se aplicam nas 

jurisdições estrangeiras podem ser 

consideradas equivalentes; 

Or. en 

 

Alteração  5 

Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 
Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que, desde a crise 

financeira, foram aprovados mais de 40 

novos atos legislativos no domínio da 

legislação financeira da UE, dos quais 15 

incluem «disposições relativas a países 

terceiros» que conferem à Comissão o 

poder de decidir unilateralmente se as 

A. Considerando que, desde a crise 

financeira, foram aprovados mais de 40 

novos atos legislativos no domínio da 

legislação financeira da UE, dos quais 15 

incluem «disposições relativas a países 

terceiros» que conferem à Comissão, em 

nome da UE, o poder de decidir 
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normas regulamentares que se aplicam nas 

jurisdições estrangeiras podem ser 

consideradas equivalentes; 

unilateralmente se as normas 

regulamentares que se aplicam nas 

jurisdições estrangeiras podem ser 

consideradas equivalentes; 

Or. en 

 

Alteração  6 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 
Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que a equivalência, 

os direitos de passaporte e o 

reconhecimento mútuo são conceitos 

claramente distintos, que preveem 

diferentes direitos e obrigações para as 

instituições financeiras e os intervenientes 

no mercado; 

B. Considerando que a equivalência e 

os direitos de passaporte são conceitos 

claramente distintos, que preveem 

diferentes direitos e obrigações para as 

instituições financeiras e os intervenientes 

no mercado; 

Or. en 

 

Alteração  7 

Philippe Lamberts 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 
Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que a equivalência, 

os direitos de passaporte e o 

reconhecimento mútuo são conceitos 

claramente distintos, que preveem 

diferentes direitos e obrigações para as 

instituições financeiras e os intervenientes 

no mercado; 

B. Considerando que a equivalência, 

os direitos de passaporte e os regimes de 

reconhecimento são conceitos claramente 

distintos, que preveem diferentes direitos e 

obrigações para os supervisores, as 

instituições financeiras e os intervenientes 

no mercado pertinentes; 

Or. en 
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Alteração  8 

Brian Hayes 

 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 
Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que a equivalência, 

os direitos de passaporte e o 

reconhecimento mútuo são conceitos 

claramente distintos, que preveem 

diferentes direitos e obrigações para as 

instituições financeiras e os intervenientes 

no mercado; 

B. Considerando que as decisões de 

equivalência não conferem direitos de 

«passaporte» às instituições financeiras 

estabelecidas em países terceiros; 
considerando que a equivalência, os 

direitos de passaporte e o reconhecimento 

mútuo são conceitos claramente distintos, 

que preveem diferentes direitos e 

obrigações para as instituições financeiras 

e os intervenientes no mercado; 

Or. en 

 

Alteração  9 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 
Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que a equivalência, 

os direitos de passaporte e o 

reconhecimento mútuo são conceitos 

claramente distintos, que preveem 

diferentes direitos e obrigações para as 

instituições financeiras e os intervenientes 

no mercado; 

B. Considerando que a equivalência, 

os direitos de passaporte e o 

reconhecimento mútuo são conceitos 

claramente distintos, que preveem 

diferentes direitos e obrigações para as 

instituições financeiras e os intervenientes 

no mercado, sendo que o primeiro está 

relacionado com os regimes de países 

terceiros e os outros são utilizados no 

mercado interno com o apoio do TJUE; 

Or. en 
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Alteração  10 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Fulvio Martusciello 

 

Proposta de resolução 

Considerando B-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 B-A. Considerando que nenhum acordo 

comercial celebrado pela UE incluiu 

disposições relativas ao acesso mútuo 

transfronteiras em matéria de serviços 

financeiros; 

Or. en 

 

Alteração  11 

Bernard Monot 

 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 
Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que a equivalência 

constitui um instrumento que tem por 

objetivo promover a convergência 

regulamentar a nível internacional, na 

perspetiva de aumentar a concorrência na 

UE em condições equitativas, evitando, 

simultaneamente, a arbitragem 

regulamentar; 

D. Considerando que a equivalência 

constitui um instrumento que deve 

permitir, teoricamente, evitar a arbitragem 

regulamentar, mas que na prática permite 

apenas aos grandes intervenientes 

financeiros internacionais concentrar 

artificialmente num reduzido número de 

centros financeiros a sua liquidez, as suas 

garantias e, de modo geral, as suas 

atividades; 

Or. fr 

 

Alteração  12 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 
Proposta de resolução Alteração 
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D. Considerando que a equivalência 

constitui um instrumento que tem por 

objetivo promover a convergência 

regulamentar a nível internacional, na 

perspetiva de aumentar a concorrência na 

UE em condições equitativas, evitando, 

simultaneamente, a arbitragem 

regulamentar; 

D. Considerando que a equivalência 

constitui um instrumento que tem por 

objetivo promover a interconexão do 

sistema financeiro mundial, o que pode 

conduzir à constituição de bancos ainda 

maiores na UE, promovendo, 

simultaneamente, o dumping 

regulamentar; 

Or. en 

 

Alteração  13 

Philippe Lamberts 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 
Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que a equivalência 

constitui um instrumento que tem por 

objetivo promover a convergência 

regulamentar a nível internacional, na 

perspetiva de aumentar a concorrência na 

UE em condições equitativas, evitando, 

simultaneamente, a arbitragem 

regulamentar; 

D. Considerando que a equivalência 

constitui um instrumento que tem por 

objetivo incentivar os países terceiros a 

alcançarem as normas de regulamentação 

financeira aplicadas no mercado único 

europeu, o que pode permitir a 

concorrência no mercado único da UE em 

condições equitativas, evitando, 

simultaneamente, a arbitragem 

regulamentar; 

Or. en 

 

Alteração  14 

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

Werner Langen 

 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 
Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que a equivalência 

constitui um instrumento que tem por 

D. Considerando que a equivalência 

constitui, antes de mais, um instrumento 
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objetivo promover a convergência 

regulamentar a nível internacional, na 

perspetiva de aumentar a concorrência na 

UE em condições equitativas, evitando, 

simultaneamente, a arbitragem 

regulamentar; 

soberano que tem por objetivo promover a 

igualdade de tratamento entre entidades 

de países terceiros e as empresas da UE, o 

que pode conduzir a uma convergência 

regulamentar a nível internacional, 

evitando, simultaneamente, a arbitragem 

regulamentar e preservando a integridade 

do mercado único e a sua 

competitividade; 

Or. en 

 

Alteração  15 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 
Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que a equivalência 

constitui um instrumento que tem por 

objetivo promover a convergência 

regulamentar a nível internacional, na 

perspetiva de aumentar a concorrência na 

UE em condições equitativas, evitando, 

simultaneamente, a arbitragem 

regulamentar; 

D. Considerando que a equivalência 

constitui um instrumento que tem por 

objetivo garantir um tratamento justo e 

equitativo entre as empresas da UE e as 

de países terceiros, bem como promover a 

convergência regulamentar a nível 

internacional, na perspetiva de aumentar a 

concorrência na UE em condições 

equitativas, evitando, simultaneamente, a 

arbitragem regulamentar, protegendo os 

consumidores e os investidores, 

preservando a estabilidade financeira da 

UE e evitando a fragmentação do seu 

mercado único; 

Or. en 

 

Alteração  16 

Bernard Monot 

 

Proposta de resolução 

Considerando D-A (novo) 
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Proposta de resolução Alteração 

 D-A. Considerando que essa 

concentração num reduzido número de 

centros financeiros mundiais, promovida 

pelos regimes de equivalência, de 

reconhecimento mútuo e de isenção, é 

nefasta para a estabilidade financeira 

global e o desenvolvimento económico dos 

Estados cuja liquidez financeira tenha 

sido absorvida pelos centros financeiros 

internacionais; 

Or. fr 

 

Alteração  17 

Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

Considerando D-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 D-A. Considerando que as atuais 

disposições relativas aos países terceiros 

previstas na legislação financeira da UE 

seguem abordagens diferentes, que vão 

desde a conformidade por substituição 

(«substituted compliance») até à 

imposição de regras da UE às entidades 

de países terceiros; 

Or. en 

 

Alteração  18 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Proposta de resolução 

Considerando D-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 D-A. Considerando que as decisões de 

equivalência devem igualmente respeitar 
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o princípio internacional da não 

discriminação, quer entre os próprios 

países terceiros quer entre as empresas da 

UE e as de países terceiros; 

Or. en 

 

Alteração  19 

Ashley Fox 

 

Proposta de resolução 

Considerando E 

 
Proposta de resolução Alteração 

E. Considerando que as decisões de 

equivalência não podem ser consideradas 

como sendo de natureza puramente 

técnica, pelo que devem ser objeto de um 

controlo mais aprofundado pelo 

Parlamento; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  20 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

Considerando E 

 
Proposta de resolução Alteração 

E. Considerando que as decisões de 

equivalência não podem ser consideradas 

como sendo de natureza puramente 

técnica, pelo que devem ser objeto de um 

controlo mais aprofundado pelo 

Parlamento; 

E. Considerando que as decisões de 

equivalência são decisões técnicas 

tomadas para aplicar a base jurídica e o 

conjunto único de regras definido pelo 

colegislador da UE em matéria de 

regulamentação, execução e supervisão; 

Or. en 

 

Alteração  21 
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Manuel dos Santos 

 

Proposta de resolução 

Considerando E 

 
Proposta de resolução Alteração 

E. Considerando que as decisões de 

equivalência não podem ser consideradas 

como sendo de natureza puramente 

técnica, pelo que devem ser objeto de um 

controlo mais aprofundado pelo 

Parlamento; 

E. Considerando que as decisões de 

equivalência, sendo embora de natureza 

técnica, devem ser objeto de um controlo 

mais aprofundado pelo Parlamento; 

Or. en 

 

Alteração  22 

Brian Hayes 

 

Proposta de resolução 

Considerando E-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 E-A. Considerando que as autoridades 

europeias de supervisão (ESA) 

desempenham um papel vital no quadro 

de equivalência da UE, fornecendo 

avaliações técnicas para as decisões de 

equivalência, acompanhando os novos 

desenvolvimentos suscetíveis de afetar tais 

decisões e analisando periodicamente 

essas decisões; 

Or. en 

 

Alteração  23 

Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

Considerando E-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 
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 E-A. Considerando que o regime de 

equivalência tem sido aplicado com 

grande êxito pela UE em relação àquele 

que é, atualmente, o seu mais importante 

país terceiro parceiro, os Estados Unidos, 

em benefício de ambas as partes; 

Or. en 

 

Alteração  24 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

Considerando E-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 E-A. Considerando que o passaporte 

para os serviços financeiros só está 

disponível para os membros do EEE; 

Or. en 

 

Alteração  25 

Brian Hayes 

 

Proposta de resolução 

Considerando E-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 E-B. Considerando que a Comissão 

descreve a equivalência como um 

instrumento essencial para gerir de forma 

eficaz a atividade transfronteiras dos 

intervenientes no mercado num ambiente 

prudencial sólido e seguro com as 

jurisdições de países terceiros que 

cumprem, aplicam e executam 

rigorosamente as mesmas normas 

elevadas que a UE em matéria de regras 

prudenciais; 

Or. en 
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Alteração  26 

Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

Considerando E-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 E-B. Considerando que o princípio da 

estabilidade financeira é uma questão de 

soberania; 

Or. en 

 

Alteração  27 

Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

Considerando E-C (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 E-C. Considerando que, após o Brexit, o 

Reino Unido irá divergir do mercado 

único; 

Or. en 

 

Alteração  28 

Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

Considerando E-D (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 E-D. Considerando que, no caso de o 

regime de equivalência ter de evoluir de 

modo a ter em conta o princípio da 

proporcionalidade na sequência do 

Brexit, tal implicaria o estabelecimento de 

mais garantias devido à concentração de 
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riscos; 

Or. en 

 

Alteração  29 

Philippe Lamberts 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

Considerando F 

 
Proposta de resolução Alteração 

F. Considerando que a saída iminente 

do Reino Unido da UE poderá ter um 

impacto significativo sobre a 

regulamentação e a supervisão dos 

serviços financeiros, dada a estreita 

relação que existe atualmente entre os 

Estados-Membros neste domínio; 

F. Considerando que a equivalência 

constitui um instrumento que tem por 

objetivo incentivar os países terceiros a 

alcançarem as normas de regulamentação 

financeira aplicadas no mercado único 

europeu, o que pode permitir a 

concorrência no mercado único da UE 

em condições equitativas, evitando, 

simultaneamente, a arbitragem 

regulamentar; 

Or. en 

 

Alteração  30 

Bernard Monot 

 

Proposta de resolução 

Considerando F 

 
Proposta de resolução Alteração 

F. Considerando que a saída iminente 

do Reino Unido da UE poderá ter um 

impacto significativo sobre a 

regulamentação e a supervisão dos serviços 

financeiros, dada a estreita relação que 

existe atualmente entre os Estados-

Membros neste domínio; 

F. Considerando que a saída iminente 

do Reino Unido da UE terá um impacto 

significativo sobre a regulamentação e a 

supervisão dos serviços financeiros; 

Or. fr 
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Alteração  31 

Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

Considerando F 

 
Proposta de resolução Alteração 

F. Considerando que a saída iminente 

do Reino Unido da UE poderá ter um 

impacto significativo sobre a 

regulamentação e a supervisão dos serviços 

financeiros, dada a estreita relação que 

existe atualmente entre os Estados-

Membros neste domínio; 

F. Considerando que a saída iminente 

do Reino Unido da UE terá um impacto 

significativo sobre a regulamentação e a 

supervisão dos serviços financeiros, dada a 

estreita relação que existe atualmente entre 

os Estados-Membros neste domínio; 

Or. en 

 

Alteração  32 

Markus Ferber 

 

Proposta de resolução 

Considerando F 

 
Proposta de resolução Alteração 

F. Considerando que a saída iminente 

do Reino Unido da UE poderá ter um 

impacto significativo sobre a 

regulamentação e a supervisão dos serviços 

financeiros, dada a estreita relação que 

existe atualmente entre os Estados-

Membros neste domínio; 

F. Considerando que a saída iminente 

do Reino Unido da UE poderá ter um 

impacto significativo sobre a 

regulamentação e a supervisão dos serviços 

financeiros, dada a estreita relação que 

existe atualmente entre os Estados-

Membros neste domínio; que as posições 

assumidas pelo Governo do Reino Unido 

têm dificultado muito a procura de 

soluções pragmáticas; 

Or. en 

 

Alteração  33 

Bernard Monot 
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Proposta de resolução 

Considerando F-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 F-A. Considerando que é importante 

que a liquidez financeira dos Estados 

continentais da UE, que o regime de 

passaporte e, de modo geral, a 

harmonização da regulamentação 

financeira europeia permitiram 

concentrar em Londres em benefício dos 

intervenientes financeiros e bancários 

americanos, possa ser redistribuída pelos 

vários Estados-Membros na sequência do 

Brexit; 

Or. fr 

 

Alteração  34 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

Considerando F-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 F-A. Considerando que o Reino Unido 

não tenciona continuar a fazer parte do 

EEE após o Brexit, o que significa que 

não poderá utilizar o regime de 

passaporte para os serviços financeiros; 

Or. en 

 

Alteração  35 

Gabriel Mato 

 

Proposta de resolução 

Considerando F-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 F-A. Considerando que as negociações 

para a saída do Reino Unido da UE ainda 
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estão em curso; 

Or. en 

 

Alteração  36 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

Considerando F-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 F-B. Considerando que a existência de 

um período de transição para a saída do 

Reino Unido da UE permitirá a adoção de 

decisões de equivalência atempadas e 

equilibradas; 

Or. en 

 

Alteração  37 

Neena Gill 

 

Proposta de resolução 

Considerando G 

 
Proposta de resolução Alteração 

G. Considerando que, na sua 

resolução, de 19 de janeiro de 2016, sobre 

balanço e desafios da regulamentação da 

UE em matéria de serviços financeiros, o 

Parlamento solicitou à Comissão que 

propusesse «um quadro consistente, 

coerente, transparente e prático para os 

procedimentos e as decisões sobre a 

equivalência dos países terceiros, tendo em 

conta uma análise em função dos 

resultados e as normas ou os acordos 

internacionais»; 

G. Considerando que, na sua 

resolução, de 19 de janeiro de 2016, sobre 

balanço e desafios da regulamentação da 

UE em matéria de serviços financeiros, o 

Parlamento solicitou à Comissão que 

propusesse «um quadro consistente, 

coerente, transparente e prático para os 

procedimentos e as decisões sobre a 

equivalência dos países terceiros, tendo em 

conta uma análise em função dos 

resultados e as normas ou os acordos 

internacionais»; considerando que, na 

mesma resolução, o Parlamento salientou 

o facto de os mercados de capitais na 

União continuarem fragmentados; que, 

por conseguinte, para que a União dos 
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Mercados de Capitais (UMC) seja um 

êxito e a fim de reduzir os custos de 

financiamento das empresas na UE, é 

necessário elaborar um sistema de 

equivalência viável e eficaz, dado que as 

maiores reservas de liquidez e capital 

europeias continuam localizadas no 

Reino Unido; 

Or. en 

 

Alteração  38 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Proposta de resolução 

Considerando G-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 G-A. Considerando que, para efeitos da 

estabilidade financeira da União, é 

necessário ter plenamente em conta a 

interconexão entre os mercados de países 

terceiros e o mercado único da UE; 

Or. en 

 

Alteração  39 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 
Proposta de resolução Alteração 

1. Observa que, desde a crise 

financeira, a UE desenvolveu a sua 

regulamentação financeira procedendo a 

reformas de grande envergadura; saúda o 

reforço da cooperação entre a UE e os 

países terceiros nos domínios da 

regulamentação e da supervisão; 

reconhece que tal deu azo a uma maior 

coerência global da regulamentação 

1. Observa que, desde a crise 

financeira, a UE desenvolveu a sua 

regulamentação financeira procedendo a 

reformas insuficientes e incompletas; 

reconhece que tal deu azo a uma maior 

convergência global da regulamentação 

financeira, o que no passado não 

constituiu obstáculo aos choques 

financeiros mundiais; 
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financeira e reforçou a resistência da UE 

aos choques financeiros mundiais; 

Or. en 

 

Alteração  40 

Bernard Monot 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 
Proposta de resolução Alteração 

1. Observa que, desde a crise 

financeira, a UE desenvolveu a sua 

regulamentação financeira procedendo a 

reformas de grande envergadura; saúda o 

reforço da cooperação entre a UE e os 

países terceiros nos domínios da 

regulamentação e da supervisão; reconhece 

que tal deu azo a uma maior coerência 

global da regulamentação financeira e 

reforçou a resistência da UE aos choques 

financeiros mundiais; 

1. Observa que, desde a crise 

financeira, a UE desenvolveu a sua 

regulamentação financeira procedendo a 

reformas de grande envergadura; saúda o 

reforço da cooperação entre a UE e os 

países terceiros nos domínios da 

regulamentação e da supervisão; reconhece 

que tal contribuiu para uma maior 

coerência global da regulamentação 

financeira com o objetivo de reforçar a 

resistência da UE aos choques financeiros 

mundiais; 

Or. fr 

 

Alteração  41 

Roberto Gualtieri, Jonás Fernández 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 
Proposta de resolução Alteração 

1. Observa que, desde a crise 

financeira, a UE desenvolveu a sua 

regulamentação financeira procedendo a 

reformas de grande envergadura; saúda o 

reforço da cooperação entre a UE e os 

países terceiros nos domínios da 

regulamentação e da supervisão; reconhece 

que tal deu azo a uma maior coerência 

1. Observa que, desde a crise 

financeira, a UE desenvolveu a sua 

regulamentação financeira procedendo a 

reformas de grande envergadura e à 

aplicação de normas internacionais; 

saúda o reforço da cooperação entre a UE e 

os países terceiros nos domínios da 

regulamentação e da supervisão; reconhece 
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global da regulamentação financeira e 

reforçou a resistência da UE aos choques 

financeiros mundiais; 

que tal contribuiu para melhorar a 

coerência global da regulamentação 

financeira e reforçou a resistência da UE 

aos choques financeiros mundiais; 

Or. en 

 

Alteração  42 

Philippe Lamberts 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 
Proposta de resolução Alteração 

1. Observa que, desde a crise 

financeira, a UE desenvolveu a sua 

regulamentação financeira procedendo a 

reformas de grande envergadura; saúda o 

reforço da cooperação entre a UE e os 

países terceiros nos domínios da 

regulamentação e da supervisão; reconhece 

que tal deu azo a uma maior coerência 

global da regulamentação financeira e 

reforçou a resistência da UE aos choques 

financeiros mundiais; 

1. Observa que, desde a crise 

financeira, a UE desenvolveu a sua 

regulamentação financeira procedendo a 

reformas de grande envergadura; saúda o 

reforço da cooperação entre a UE e os 

países terceiros nos domínios da 

regulamentação e da supervisão; reconhece 

que tal deu azo a uma maior coerência 

global da regulamentação financeira e 

deverá contribuir para reforçar a 

resistência da UE aos choques financeiros 

mundiais, embora sejam necessários 

esforços adicionais nesse sentido; 

Or. en 

 

Alteração  43 

Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 
Proposta de resolução Alteração 

1. Observa que, desde a crise 

financeira, a UE desenvolveu a sua 

regulamentação financeira procedendo a 

reformas de grande envergadura; saúda o 

1. Observa que, desde a crise 

financeira, a UE desenvolveu a sua 

regulamentação financeira procedendo a 

reformas de grande envergadura; saúda o 
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reforço da cooperação entre a UE e os 

países terceiros nos domínios da 

regulamentação e da supervisão; reconhece 

que tal deu azo a uma maior coerência 

global da regulamentação financeira e 

reforçou a resistência da UE aos choques 

financeiros mundiais; 

reforço da cooperação entre a UE e os 

países terceiros nos domínios da 

regulamentação e da supervisão; reconhece 

que tal deu azo a uma maior coerência 

global da regulamentação financeira e 

contribuiu para reforçar a resistência da 

UE aos choques financeiros mundiais; 

Or. en 

 

Alteração  44 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 
Proposta de resolução Alteração 

2. Considera necessário que a UE 

promova a realização de reformas no 

domínio da regulamentação financeira 

mundial que tenham por objetivo diminuir 

o risco sistémico e envide esforços no 

sentido de estabelecer um sistema 

financeiro aberto, integrado e resiliente, 

que apoie o crescimento económico 

sustentável, a criação de emprego e o 

investimento; 

2. Considera necessário que a UE 

promova a realização de reformas no 

domínio da regulamentação financeira 

mundial que tenham por objetivo diminuir 

o risco sistémico e envide esforços no 

sentido de estabelecer um sistema 

financeiro menos integrado e mais 

resiliente, assente em instituições de 

menor dimensão e numa regulamentação 

mais estrita, que apoie o crescimento 

económico sustentável, a criação de 

emprego e o investimento; 

Or. en 

 

Alteração  45 

Bernard Monot 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 
Proposta de resolução Alteração 

2. Considera necessário que a UE 

promova a realização de reformas no 

domínio da regulamentação financeira 

2. Considera necessário que a UE 

promova a realização de reformas no 

domínio da regulamentação financeira 
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mundial que tenham por objetivo diminuir 

o risco sistémico e envide esforços no 

sentido de estabelecer um sistema 

financeiro aberto, integrado e resiliente, 

que apoie o crescimento económico 

sustentável, a criação de emprego e o 

investimento; 

mundial que tenham por objetivo diminuir 

o risco sistémico e apoiem o crescimento 

económico sustentável, a criação de 

emprego e o investimento; 

Or. fr 

 

Alteração  46 

Neena Gill 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 
Proposta de resolução Alteração 

2. Considera necessário que a UE 

promova a realização de reformas no 

domínio da regulamentação financeira 

mundial que tenham por objetivo diminuir 

o risco sistémico e envide esforços no 

sentido de estabelecer um sistema 

financeiro aberto, integrado e resiliente, 

que apoie o crescimento económico 

sustentável, a criação de emprego e o 

investimento; 

2. Considera necessário que a UE 

promova a realização de reformas no 

domínio da regulamentação financeira 

mundial que tenham por objetivo diminuir 

o risco sistémico e reforçar a estabilidade 

financeira, e envide esforços no sentido de 

estabelecer um sistema financeiro aberto, 

integrado e resiliente, que apoie o 

crescimento económico sustentável, a 

criação de emprego e os investimentos; 

Or. en 

 

Alteração  47 

Roberto Gualtieri, Jonás Fernández 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 
Proposta de resolução Alteração 

2. Considera necessário que a UE 

promova a realização de reformas no 

domínio da regulamentação financeira 

mundial que tenham por objetivo diminuir 

o risco sistémico e envide esforços no 

2. Considera necessário que a UE 

promova a realização de reformas no 

domínio da regulamentação financeira 

mundial que tenham por objetivo diminuir 

o risco sistémico e envide esforços no 
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sentido de estabelecer um sistema 

financeiro aberto, integrado e resiliente, 

que apoie o crescimento económico 

sustentável, a criação de emprego e o 

investimento; 

sentido de estabelecer um sistema 

financeiro aberto, integrado e resiliente, 

que apoie o crescimento económico 

sustentável, a criação de emprego e o 

investimento; salienta que qualquer 

quadro de cooperação internacional em 

matéria de regulamentação e supervisão 

deve salvaguardar a estabilidade 

financeira na União e respeitar os seus 

regimes e normas regulamentares e de 

supervisão, bem como a sua aplicação; 

Or. en 

 

Alteração  48 

Olle Ludvigsson 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 
Proposta de resolução Alteração 

2. Considera necessário que a UE 

promova a realização de reformas no 

domínio da regulamentação financeira 

mundial que tenham por objetivo diminuir 

o risco sistémico e envide esforços no 

sentido de estabelecer um sistema 

financeiro aberto, integrado e resiliente, 

que apoie o crescimento económico 

sustentável, a criação de emprego e o 

investimento; 

2. Considera necessário que a UE 

promova a realização de reformas no 

domínio da regulamentação financeira 

mundial que tenham por objetivo diminuir 

o risco sistémico e envide esforços no 

sentido de estabelecer um sistema 

financeiro aberto, integrado e resiliente, 

que apoie o crescimento económico 

sustentável e inclusivo, a criação de 

emprego e o investimento sustentável; 

Or. en 

 

Alteração  49 

Gabriel Mato 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 
Proposta de resolução Alteração 

2. Considera necessário que a UE 2. Considera necessário que a UE 
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promova a realização de reformas no 

domínio da regulamentação financeira 

mundial que tenham por objetivo diminuir 

o risco sistémico e envide esforços no 

sentido de estabelecer um sistema 

financeiro aberto, integrado e resiliente, 

que apoie o crescimento económico 

sustentável, a criação de emprego e o 

investimento; 

promova a realização de reformas no 

domínio da regulamentação financeira 

mundial que tenham por objetivo diminuir 

o risco sistémico e envide esforços no 

sentido de estabelecer um sistema 

financeiro aberto, integrado e resiliente, 

que apoie o crescimento económico 

sustentável e socialmente inclusivo, a 

criação de emprego e o investimento; 

Or. en 

 

Alteração  50 

Markus Ferber 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 
Proposta de resolução Alteração 

2. Considera necessário que a UE 

promova a realização de reformas no 

domínio da regulamentação financeira 

mundial que tenham por objetivo diminuir 

o risco sistémico e envide esforços no 

sentido de estabelecer um sistema 

financeiro aberto, integrado e resiliente, 

que apoie o crescimento económico 

sustentável, a criação de emprego e o 

investimento; 

2. Considera necessário que a UE 

promova a realização de reformas no 

domínio da regulamentação financeira 

mundial que tenham por objetivo diminuir 

o risco sistémico e envide esforços no 

sentido de estabelecer um sistema 

financeiro aberto, integrado, eficiente e 

resiliente, que apoie o crescimento 

económico sustentável, a criação de 

emprego e o investimento; 

Or. en 

 

Alteração  51 

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

Martusciello, Werner Langen 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

3. Observa que a cooperação 

internacional nem sempre pode ser apoiar 

Suprimido 



 

PE621.121v01-00 26/115 AM\1152343PT.docx 

PT 

de forma incondicional pelos Estados-

Membros, por motivos relacionados com a 

proteção dos interesses nacionais, bem 

como em consequência dos incentivos 

implícitos que esta cria no sentido de 

transferir os riscos para outras 

jurisdições; 

Or. en 

 

Alteração  52 

Manuel dos Santos 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

3. Observa que a cooperação 

internacional nem sempre pode ser apoiar 

de forma incondicional pelos Estados-

Membros, por motivos relacionados com a 

proteção dos interesses nacionais, bem 

como em consequência dos incentivos 

implícitos que esta cria no sentido de 

transferir os riscos para outras 

jurisdições; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  53 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

3. Observa que a cooperação 

internacional nem sempre pode ser apoiar 

de forma incondicional pelos Estados-

Membros, por motivos relacionados com a 

proteção dos interesses nacionais, bem 

como em consequência dos incentivos 

Suprimido 
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implícitos que esta cria no sentido de 

transferir os riscos para outras 

jurisdições; 

Or. en 

 

Alteração  54 

Roberto Gualtieri 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

3. Observa que a cooperação 

internacional nem sempre pode ser apoiar 

de forma incondicional pelos Estados-

Membros, por motivos relacionados com a 

proteção dos interesses nacionais, bem 

como em consequência dos incentivos 

implícitos que esta cria no sentido de 

transferir os riscos para outras 

jurisdições; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  55 

Bernard Monot 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

3. Observa que a cooperação 

internacional nem sempre pode ser apoiar 

de forma incondicional pelos Estados-

Membros, por motivos relacionados com a 

proteção dos interesses nacionais, bem 

como em consequência dos incentivos 

implícitos que esta cria no sentido de 

transferir os riscos para outras 

jurisdições; 

3. Observa que a cooperação 

internacional nem sempre pode ser apoiada 

de forma incondicional pelos Estados-

Membros, por motivos relacionados com a 

proteção dos interesses nacionais; 
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Or. fr 

 

Alteração  56 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

3. Observa que a cooperação 

internacional nem sempre pode ser apoiar 

de forma incondicional pelos Estados-

Membros, por motivos relacionados com a 

proteção dos interesses nacionais, bem 

como em consequência dos incentivos 

implícitos que esta cria no sentido de 

transferir os riscos para outras 

jurisdições; 

3. Recorda que o principal objetivo 

da legislação da UE no domínio dos 

serviços financeiros é salvaguardar a 

estabilidade financeira da União; 

Or. en 

 

Alteração  57 

Philippe Lamberts 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

3. Observa que a cooperação 

internacional nem sempre pode ser apoiar 

de forma incondicional pelos Estados-

Membros, por motivos relacionados com a 

proteção dos interesses nacionais, bem 

como em consequência dos incentivos 

implícitos que esta cria no sentido de 

transferir os riscos para outras jurisdições; 

3. Observa com preocupação que a 

cooperação internacional nem sempre pode 

ser apoiada de forma incondicional pelos 

Estados-Membros, por motivos 

relacionados com a proteção dos interesses 

nacionais, bem como em consequência dos 

incentivos implícitos que esta cria no 

sentido de transferir os riscos para outras 

jurisdições; 

Or. en 

 



 

AM\1152343PT.docx 29/115 PE621.121v01-00 

 PT 

Alteração  58 

Burkhard Balz 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

3. Observa que a cooperação 

internacional nem sempre pode ser apoiar 

de forma incondicional pelos Estados-

Membros, por motivos relacionados com a 

proteção dos interesses nacionais, bem 

como em consequência dos incentivos 

implícitos que esta cria no sentido de 

transferir os riscos para outras jurisdições; 

3. Observa que os acordos 

internacionais no domínio da 

regulamentação financeira nem sempre 

podem ser apoiados de forma 

incondicional pelos Estados-Membros, 

nomeadamente quando existem 

preocupações relativas à proteção dos 

interesses nacionais e à transferência de 

riscos excessivos de outras jurisdições para 

a UE; 

Or. en 

 

Alteração  59 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

3. Observa que a cooperação 

internacional nem sempre pode ser apoiar 

de forma incondicional pelos Estados-

Membros, por motivos relacionados com a 

proteção dos interesses nacionais, bem 

como em consequência dos incentivos 

implícitos que esta cria no sentido de 

transferir os riscos para outras 

jurisdições; 

3. Observa que a cooperação 

internacional nem sempre pode ser apoiada 

de forma incondicional pelos Estados-

Membros, por motivos relacionados com a 

proteção dos interesses nacionais; 

Or. en 

 

Alteração  60 

Jakob von Weizsäcker 
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Proposta de resolução 

N.º 3-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 3-A. Observa, ao mesmo tempo, que o 

Brexit pode mais uma vez incitar uma 

concorrência regulamentar nivelada por 

baixo e nefasta, à medida que os centros 

financeiros dos 27 Estados-Membros 

procuram avidamente atrair empresas de 

Londres. Para evitar que tal suceda, os 

restantes Estados-Membros devem 

comprometer-se a reforçar as normas e 

práticas comuns europeias de 

regulamentação financeira, coordenando-

se sempre que possível para fazer face aos 

desafios do Brexit; 

Or. en 

 

Alteração  61 

Bernard Monot 

 

Proposta de resolução 

N.º 3-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 3-A. Lamenta as deficiências da 

coordenação mundial em matéria de 

regulamentação financeira, que vê 

frequentemente os EUA imporem os seus 

pontos de vista e interesses à comunidade 

internacional, desobrigando-se a si 

mesmos de transpor as regras que 

impõem aos outros Estados; 

Or. fr 

 

Alteração  62 

Bernard Monot 

 

Proposta de resolução 
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N.º 3-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 3-B. Lamenta que a coordenação 

financeira mundial no período pós-crise 

tenha sido invocada como pretexto para 

envidar uma desconstrução do modelo 

bancário de financiamento das economias 

europeias, em benefício do financiamento 

nos mercados, mais distantes dos 

intervenientes económicos, em especial 

dos de pequena dimensão; lamenta que os 

bancos de proximidade sejam, a pretexto 

da estabilidade financeira, substituídos 

por gigantes internacionais e 

participantes nos mercados, 

maioritariamente americanos; 

Or. fr 

 

Alteração  63 

Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

Subtítulo 2 

 
Proposta de resolução Alteração 

Os procedimentos de equivalência da UE Equivalência da UE 

Or. en 

 

Alteração  64 

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

Vandenkendelaere, Fulvio Martusciello, Werner Langen 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 
Proposta de resolução Alteração 

4. Observa que vários atos legislativos 

da UE preveem disposições específicas 

aplicáveis à cooperação regulamentar com 

4. Observa que vários atos legislativos 

da UE preveem disposições específicas 

aplicáveis à cooperação regulamentar com 
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os países terceiros, nomeadamente a 

possibilidade de concluir acordos 

internacionais e de conceder 

«equivalência»; 

os países terceiros, nomeadamente a 

possibilidade de concluir acordos de 

cooperação para efeitos de supervisão e 

execução e de conceder «equivalência»; 

Or. en 

 

Alteração  65 

Roberto Gualtieri 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 
Proposta de resolução Alteração 

4. Observa que vários atos legislativos 

da UE preveem disposições específicas 

aplicáveis à cooperação regulamentar com 

os países terceiros, nomeadamente a 

possibilidade de concluir acordos 

internacionais e de conceder 

«equivalência»; 

4. Observa que vários atos legislativos 

da UE preveem disposições específicas 

aplicáveis à cooperação regulamentar com 

os países terceiros, nomeadamente a 

possibilidade de concluir acordos de 

cooperação relativos à supervisão e de 

conceder «equivalência»; 

Or. en 

 

Alteração  66 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 
Proposta de resolução Alteração 

4. Observa que vários atos legislativos 

da UE preveem disposições específicas 

aplicáveis à cooperação regulamentar com 

os países terceiros, nomeadamente a 

possibilidade de concluir acordos 

internacionais e de conceder 

«equivalência»; 

4. Observa que vários atos legislativos 

da UE preveem disposições específicas 

aplicáveis à cooperação regulamentar com 

os países terceiros, nomeadamente a 

possibilidade de concluir acordos de 

cooperação relativos à supervisão e de 

conceder «equivalência»; 

Or. en 
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Alteração  67 

Manuel dos Santos 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 
Proposta de resolução Alteração 

5. Salienta que, muitas vezes, a 

concessão de equivalência constitui uma 

decisão unilateral da UE, que não é 

aplicada de forma recíproca pelos países 

terceiros; considera que a negociação de 

acordos internacionais entre a UE e 

países terceiros permitiria que fossem 

alcançados progressos em matéria de 

cooperação internacional; observa que, 

ao contrário da equivalência, os acordos 

internacionais permitem estabelecer o 

acesso mútuo das instituições financeiras 

à UE e aos países terceiros, bem como o 

reconhecimento mútuo das respetivas 

regras; 

5. Salienta que a concessão de 

equivalência constitui uma decisão 

unilateral da UE; 

Or. en 

 

Alteração  68 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 
Proposta de resolução Alteração 

5. Salienta que, muitas vezes, a 

concessão de equivalência constitui uma 

decisão unilateral da UE, que não é 

aplicada de forma recíproca pelos países 

terceiros; considera que a negociação de 

acordos internacionais entre a UE e 

países terceiros permitiria que fossem 

alcançados progressos em matéria de 

cooperação internacional; observa que, 

ao contrário da equivalência, os acordos 

internacionais permitem estabelecer o 

acesso mútuo das instituições financeiras 

5. Salienta que, muitas vezes, a 

concessão de equivalência constitui uma 

decisão unilateral e discricionária da UE; 
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à UE e aos países terceiros, bem como o 

reconhecimento mútuo das respetivas 

regras; 

Or. en 

 

Alteração  69 

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

Martusciello 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 
Proposta de resolução Alteração 

5. Salienta que, muitas vezes, a 

concessão de equivalência constitui uma 

decisão unilateral da UE, que não é 

aplicada de forma recíproca pelos países 

terceiros; considera que a negociação de 

acordos internacionais entre a UE e 

países terceiros permitiria que fossem 

alcançados progressos em matéria de 

cooperação internacional; observa que, 

ao contrário da equivalência, os acordos 

internacionais permitem estabelecer o 

acesso mútuo das instituições financeiras 

à UE e aos países terceiros, bem como o 

reconhecimento mútuo das respetivas 

regras; 

5. Salienta que, muitas vezes, a 

concessão de equivalência constitui uma 

decisão unilateral da UE, que não exige 

sistematicamente uma aplicação recíproca 

em nome do país terceiro; 

Or. en 

 

Alteração  70 

Roberto Gualtieri 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 
Proposta de resolução Alteração 

5. Salienta que, muitas vezes, a 

concessão de equivalência constitui uma 

decisão unilateral da UE, que não é 

5. Salienta que os mecanismos e 

decisões de equivalência são definidos e 

aplicados de forma unilateral pela União 
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aplicada de forma recíproca pelos países 

terceiros; considera que a negociação de 
acordos internacionais entre a UE e países 

terceiros permitiria que fossem 

alcançados progressos em matéria de 

cooperação internacional; observa que, 

ao contrário da equivalência, os acordos 

internacionais permitem estabelecer o 

acesso mútuo das instituições financeiras 

à UE e aos países terceiros, bem como o 

reconhecimento mútuo das respetivas 

regras; 

Europeia com base nas suas normas e 

sublinha que, por esse motivo, permitem à 

UE proporcionar um acesso ao mercado 

mais amplo do que os acordos 

internacionais; salienta que só o mercado 

único pode estabelecer o reconhecimento 

mútuo das regras e da supervisão; 

Or. en 

 

Alteração  71 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 
Proposta de resolução Alteração 

5. Salienta que, muitas vezes, a 

concessão de equivalência constitui uma 

decisão unilateral da UE, que não é 

aplicada de forma recíproca pelos países 

terceiros; considera que a negociação de 
acordos internacionais entre a UE e países 

terceiros permitiria que fossem 

alcançados progressos em matéria de 

cooperação internacional; observa que, 

ao contrário da equivalência, os acordos 

internacionais permitem estabelecer o 

acesso mútuo das instituições financeiras 

à UE e aos países terceiros, bem como o 

reconhecimento mútuo das respetivas 

regras; 

5. Salienta que a concessão de 

equivalência constitui uma decisão 

unilateral da UE com base na aplicação 

das normas da UE e na qualidade da 

supervisão; salienta que nenhum dos 
acordos comerciais internacionais em 

vigor estabelece um acesso direto ao 

mercado, entre a UE e os países terceiros, 

para os serviços financeiros; 

Or. en 

 

Alteração  72 

Marisa Matias, Miguel Viegas 
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Proposta de resolução 

N.º 5 

 
Proposta de resolução Alteração 

5. Salienta que, muitas vezes, a 

concessão de equivalência constitui uma 

decisão unilateral da UE, que não é 

aplicada de forma recíproca pelos países 

terceiros; considera que a negociação de 

acordos internacionais entre a UE e 
países terceiros permitiria que fossem 

alcançados progressos em matéria de 

cooperação internacional; observa que, ao 

contrário da equivalência, os acordos 

internacionais permitem estabelecer o 

acesso mútuo das instituições financeiras à 

UE e aos países terceiros, bem como o 

reconhecimento mútuo das respetivas 

regras; 

5. Salienta que, muitas vezes, a 

concessão de equivalência constitui uma 

decisão unilateral da UE, que não é 

aplicada de forma recíproca pelos países 

terceiros; observa que, ao contrário da 

equivalência, os acordos internacionais 

permitem estabelecer o acesso mútuo das 

instituições financeiras à UE e aos países 

terceiros, bem como o reconhecimento 

mútuo das respetivas regras; 

Or. en 

 

Alteração  73 

Philippe Lamberts 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 
Proposta de resolução Alteração 

5. Salienta que, muitas vezes, a 

concessão de equivalência constitui uma 

decisão unilateral da UE, que não é 

aplicada de forma recíproca pelos países 

terceiros; considera que a negociação de 

acordos internacionais entre a UE e países 

terceiros permitiria que fossem 

alcançados progressos em matéria de 
cooperação internacional; observa que, ao 

contrário da equivalência, os acordos 

internacionais permitem estabelecer o 

acesso mútuo das instituições financeiras à 

UE e aos países terceiros, bem como o 

reconhecimento mútuo das respetivas 

5. Salienta que a concessão de 

equivalência constitui uma decisão 

unilateral da UE, que, muitas vezes, não é 

aplicada de forma recíproca pelos países 

terceiros; considera que a negociação de 

acordos internacionais entre a UE e países 

terceiros pode, em alguns casos, promover 

melhor a cooperação internacional; 

observa que, ao contrário da equivalência, 

os acordos internacionais permitem 

estabelecer o acesso mútuo das instituições 

financeiras à UE e aos países terceiros, 

bem como o reconhecimento mútuo das 

respetivas regras; 
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regras; 

Or. en 

 

Alteração  74 

Markus Ferber 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 
Proposta de resolução Alteração 

5. Salienta que, muitas vezes, a 

concessão de equivalência constitui uma 

decisão unilateral da UE, que não é 

aplicada de forma recíproca pelos países 

terceiros; considera que a negociação de 

acordos internacionais entre a UE e países 

terceiros permitiria que fossem alcançados 

progressos em matéria de cooperação 

internacional; observa que, ao contrário da 

equivalência, os acordos internacionais 

permitem estabelecer o acesso mútuo das 

instituições financeiras à UE e aos países 

terceiros, bem como o reconhecimento 

mútuo das respetivas regras; 

5. Salienta que, muitas vezes, a 

concessão de equivalência constitui uma 

decisão unilateral da UE, que não é 

aplicada de forma recíproca pelos países 

terceiros; considera que a negociação de 

acordos internacionais entre a UE e países 

terceiros permitiria que fossem alcançados 

progressos em matéria de cooperação 

internacional; observa que, ao contrário da 

equivalência, os acordos internacionais 

permitem estabelecer o acesso mútuo das 

instituições financeiras à UE e aos países 

terceiros, bem como o reconhecimento 

mútuo das respetivas regras; chama a 

atenção para o facto de que esses acordos 

internacionais deveriam ser concebidos de 

modo a proteger a integridade do mercado 

único e a não deixar margem para a 

arbitragem regulamentar ou de 

supervisão e deveriam incluir disposições 

destinadas a garantir a manutenção de 

níveis elevados de harmonização ao longo 

do tempo sem limitar as prerrogativas do 

legislador da União; 

Or. en 

 

Alteração  75 

Burkhard Balz 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 
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Proposta de resolução Alteração 

5. Salienta que, muitas vezes, a 

concessão de equivalência constitui uma 

decisão unilateral da UE, que não é 

aplicada de forma recíproca pelos países 

terceiros; considera que a negociação de 

acordos internacionais entre a UE e países 

terceiros permitiria que fossem alcançados 

progressos em matéria de cooperação 

internacional; observa que, ao contrário da 

equivalência, os acordos internacionais 

permitem estabelecer o acesso mútuo das 

instituições financeiras à UE e aos países 

terceiros, bem como o reconhecimento 

mútuo das respetivas regras; 

5. Salienta que, muitas vezes, a 

concessão de equivalência constitui uma 

decisão unilateral da UE, que não é 

aplicada de forma recíproca pelos países 

terceiros; considera que a negociação de 

acordos internacionais entre a UE e países 

terceiros permitiria que fossem alcançados 

progressos em matéria de cooperação 

internacional se os mesmos forem 

concebidos de forma a evitar a arbitragem 

regulamentar e forem objeto de um 

acompanhamento contínuo pelas 

autoridades competentes, a fim de 

garantir condições equitativas em matéria 

regulamentar; observa que, ao contrário da 

equivalência, os acordos internacionais 

permitem estabelecer o acesso mútuo das 

instituições financeiras à UE e aos países 

terceiros, bem como o reconhecimento 

mútuo das respetivas regras; 

Or. en 

 

Alteração  76 

Bernard Monot 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 
Proposta de resolução Alteração 

5. Salienta que, muitas vezes, a 

concessão de equivalência constitui uma 

decisão unilateral da UE, que não é 

aplicada de forma recíproca pelos países 

terceiros; considera que a negociação de 

acordos internacionais entre a UE e países 

terceiros permitiria que fossem alcançados 

progressos em matéria de cooperação 

internacional; observa que, ao contrário da 

equivalência, os acordos internacionais 

permitem estabelecer o acesso mútuo das 

instituições financeiras à UE e aos países 

5. Salienta que, muitas vezes, a 

concessão de equivalência constitui uma 

decisão unilateral da UE, que não é 

aplicada de forma recíproca pelos países 

terceiros; considera que a negociação de 

acordos internacionais entre a UE e países 

terceiros permitiria que fossem alcançados 

progressos em matéria de cooperação 

internacional; observa que, ao contrário da 

equivalência, os acordos internacionais 

permitem estabelecer o acesso mútuo das 

instituições financeiras à UE e aos países 
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terceiros, bem como o reconhecimento 

mútuo das respetivas regras; 

terceiros, bem como o reconhecimento 

mútuo das respetivas regras; manifesta, 

todavia, a sua preocupação com o padrão 

que se repete sistematicamente e se 

prende com o facto de determinados 

acordos internacionais celebrados pela 

administração americana nunca 

chegarem a ser ratificados pelo 

Congresso, o que se traduz num 

desarmamento unilateral de facto dos 

países da UE em benefício da penetração 

dos intervenientes americanos; 

Or. fr 

 

Alteração  77 

Philippe Lamberts 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 5-A. Salienta que todos os acordos 

internacionais devem incluir mecanismos 

adequados de cooperação fiscal, bem 

como exceções prudenciais robustas que 

não estejam sujeitas a análises de 

necessidade, a fim de garantir 

juridicamente o direito das autoridades 

europeias, nacionais e locais a legislar em 

nome do interesse público; 

Or. en 

 

Alteração  78 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 
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 5-A. Salienta que a UE deve encorajar 

outras jurisdições a conceder acesso aos 

seus mercados financeiros aos 

intervenientes no mercado da UE; 

Or. en 

 

Alteração  79 

Bernard Monot 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 
Proposta de resolução Alteração 

6. Reconhece que o regime de 

equivalência da UE é parte integrante do 

seu quadro regulamentar para os serviços 

financeiros, podendo oferecer várias 

vantagens, tais como a eliminação dos 

entraves regulamentares desnecessários, o 

reforço da concorrência, o aumento dos 

fluxos de capital para a UE, bem como 

um número acrescido de instrumentos e 

opções de investimento para as empresas e 

os investidores da UE; 

6. Reconhece que o regime de 

equivalência da UE é parte integrante do 

seu quadro regulamentar para os serviços 

financeiros, mas duvida seriamente da sua 

utilidade para as economias dos Estados-

Membros; 

Or. fr 

 

Alteração  80 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 
Proposta de resolução Alteração 

6. Reconhece que o regime de 

equivalência da UE é parte integrante do 

seu quadro regulamentar para os serviços 

financeiros, podendo oferecer várias 

vantagens, tais como a eliminação dos 

entraves regulamentares desnecessários, o 

reforço da concorrência, o aumento dos 

6. Reconhece que o regime de 

equivalência da UE é parte integrante do 

seu quadro regulamentar para os serviços 

financeiros, comportando vários riscos, 

designadamente, a eliminação de entraves 

regulamentares necessários, uma maior 

concentração, o aumento dos fluxos de 



 

AM\1152343PT.docx 41/115 PE621.121v01-00 

 PT 

fluxos de capital para a UE, bem como um 

número acrescido de instrumentos e 

opções de investimento para as empresas 

e os investidores da UE; 

capital de e para a UE, bem como uma 

maior volatilidade e exposição do sistema 

financeiro da UE; 

Or. en 

 

Alteração  81 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 
Proposta de resolução Alteração 

6. Reconhece que o regime de 

equivalência da UE é parte integrante do 

seu quadro regulamentar para os serviços 

financeiros, podendo oferecer várias 

vantagens, tais como a eliminação dos 

entraves regulamentares desnecessários, o 

reforço da concorrência, o aumento dos 

fluxos de capital para a UE, bem como um 

número acrescido de instrumentos e opções 

de investimento para as empresas e os 

investidores da UE; 

6. Reconhece que o regime de 

equivalência da UE é parte integrante do 

seu quadro regulamentar e de supervisão 

para os serviços financeiros, podendo 

oferecer várias vantagens, tais como a 

estabilidade do sistema financeiro da UE, 

dada a sua exposição a riscos externos, a 

eliminação dos entraves regulamentares 

desnecessários, o reforço da concorrência, 

o aumento dos fluxos de capital para a UE, 

um número acrescido de instrumentos e 

opções de investimento para as empresas e 

os investidores da UE, uma maior 

proteção dos investidores e dos 

consumidores, bem como estabilidade 

financeira; 

Or. en 

 

Alteração  82 

Roberto Gualtieri 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 
Proposta de resolução Alteração 

6. Reconhece que o regime de 

equivalência da UE é parte integrante do 

6. Reconhece que o regime de 

equivalência da UE é parte integrante do 
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seu quadro regulamentar para os serviços 

financeiros, podendo oferecer várias 

vantagens, tais como a eliminação dos 

entraves regulamentares desnecessários, o 

reforço da concorrência, o aumento dos 

fluxos de capital para a UE, bem como um 

número acrescido de instrumentos e opções 

de investimento para as empresas e os 

investidores da UE; 

seu quadro regulamentar para os serviços 

financeiros, podendo oferecer várias 

vantagens, tais como a salvaguarda da 

estabilidade financeira, condições de 

concorrência equitativas, a eliminação dos 

entraves regulamentares desnecessários, o 

reforço da concorrência, o aumento dos 

fluxos de capital para a UE, um número 

acrescido de instrumentos e opções de 

investimento para as empresas e os 

investidores da UE, bem como uma maior 

proteção dos investidores e dos 

consumidores; 

Or. en 

 

Alteração  83 

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

Werner Langen, Othmar Karas 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 
Proposta de resolução Alteração 

6. Reconhece que o regime de 

equivalência da UE é parte integrante do 

seu quadro regulamentar para os serviços 

financeiros, podendo oferecer várias 

vantagens, tais como a eliminação dos 

entraves regulamentares desnecessários, o 

reforço da concorrência, o aumento dos 

fluxos de capital para a UE, bem como um 

número acrescido de instrumentos e opções 

de investimento para as empresas e os 

investidores da UE; 

6. Reconhece que o regime de 

equivalência da UE é parte integrante de 

um conjunto de atos legislativos que 

formam o seu quadro regulamentar para os 

serviços financeiros, podendo oferecer 

várias vantagens, tais como a eliminação 

dos entraves regulamentares 

desnecessários, o reforço da concorrência, 

o aumento dos fluxos de capital para a UE, 

bem como um número acrescido de 

instrumentos e opções de investimento para 

as empresas e os investidores da UE; 

Or. en 

 

Alteração  84 

Roberto Gualtieri 

 

Proposta de resolução 
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N.º 7 

 
Proposta de resolução Alteração 

7. Reitera que as decisões de 

equivalência não conferem às instituições 

financeiras direitos comparáveis ao 

direito de passaporte de serviços 

financeiros em toda a UE, embora 

reconhecendo que estas decisões podem 

conceder às instituições de países 

terceiros um acesso limitado ao mercado 

único para determinados produtos; 

7. Reitera que as decisões de 

equivalência permitem às entidades de 

países terceiros, num número limitado de 

casos, prestar serviços através do mercado 

interno; 

Or. en 

 

Alteração  85 

Bernard Monot 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 
Proposta de resolução Alteração 

7. Reitera que as decisões de 

equivalência não conferem às instituições 

financeiras direitos comparáveis ao direito 

de passaporte de serviços financeiros em 

toda a UE, embora reconhecendo que 

estas decisões podem conceder às 

instituições de países terceiros um acesso 

limitado ao mercado único para 

determinados produtos; 

7. Reitera que as decisões de 

equivalência não conferem às instituições 

financeiras direitos comparáveis ao direito 

de passaporte de serviços financeiros em 

toda a UE, e insiste em que estas decisões 

apenas podem conceder às instituições de 

países terceiros um acesso limitado ao 

mercado único para determinados produtos 

e que esse acesso é obviamente revogável 

em função dos interesses dos Estados-

Membros; 

Or. fr 

 

Alteração  86 

Philippe Lamberts 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 
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Proposta de resolução Alteração 

7. Reitera que as decisões de 

equivalência não conferem às instituições 

financeiras direitos comparáveis ao direito 

de passaporte de serviços financeiros em 

toda a UE, embora reconhecendo que 

estas decisões podem conceder às 

instituições de países terceiros um acesso 

limitado ao mercado único para 

determinados produtos; 

7. Reitera que as decisões de 

equivalência não conferem às instituições 

financeiras estabelecidas em países 

terceiros direitos comparáveis ao direito de 

passaporte de serviços financeiros em toda 

a UE, mas salienta que estas decisões 

podem conceder às instituições de países 

terceiros um acesso limitado de «tipo 

passaporte» ao mercado único para 

determinados produtos, segundo uma 

abordagem fragmentada de «legislação 

específica»; 

Or. en 

 

Alteração  87 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 
Proposta de resolução Alteração 

7. Reitera que as decisões de 

equivalência não conferem às instituições 

financeiras direitos comparáveis ao direito 

de passaporte de serviços financeiros em 

toda a UE, embora reconhecendo que estas 

decisões podem conceder às instituições de 

países terceiros um acesso limitado ao 

mercado único para determinados 

produtos; 

7. Reitera que, na maior parte dos 

casos, as decisões de equivalência não 

conferem às instituições financeiras 

direitos comparáveis ao direito de 

passaporte de serviços financeiros em toda 

a UE, embora reconhecendo que estas 

decisões concedem às instituições de 

países terceiros acesso ao mercado único 

para determinados produtos; 

Or. en 

 

Alteração  88 

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

Vandenkendelaere, Fulvio Martusciello, Werner Langen 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 
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Proposta de resolução Alteração 

7. Reitera que as decisões de 

equivalência não conferem às instituições 

financeiras direitos comparáveis ao direito 

de passaporte de serviços financeiros em 

toda a UE, embora reconhecendo que estas 

decisões podem conceder às instituições de 

países terceiros um acesso limitado ao 

mercado único para determinados 

produtos; 

7. Reitera que, na maior parte dos 

casos, as decisões de equivalência não 

conferem às instituições financeiras 

direitos comparáveis ao direito de 

passaporte de serviços financeiros em toda 

a UE, embora reconhecendo que estas 

decisões podem conceder às instituições de 

países terceiros acesso ao mercado único 

para determinados produtos ou serviços; 

Or. en 

 

Alteração  89 

Philippe Lamberts 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 7-A. Salienta, em contrapartida, que o 

«passaporte da UE» confere às empresas 

o direito de prestar serviços financeiros 

em todo o EEE, ao abrigo da licença 

concedida pelo respetivo país de origem e 

sob a supervisão do país de origem, não 

estando, como tal, ao dispor de 

instituições financeiras estabelecidas em 

países não pertencentes ao EEE, uma vez 

que se baseia num conjunto de requisitos 

prudenciais harmonizados ao abrigo da 

legislação da UE, bem como no 

reconhecimento mútuo de licenças; 

Or. en 

 

Alteração  90 

Philippe Lamberts 

em nome do Grupo Verts/ALE 
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Proposta de resolução 

N.º 7-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 7-B. Solicita que qualquer decisão de 

equivalência relativamente a um país 

terceiro seja sujeita a mecanismos 

adequados de cooperação fiscal, de modo 

a garantir o intercâmbio automático de 

informações em conformidade com as 

normas internacionais e uma pré-

avaliação positiva das medidas adotadas 

pelo país terceiro para combater a elisão e 

evasão fiscais e o branqueamento de 

capitais; 

Or. en 

 

Alteração  91 

Philippe Lamberts 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 7-C (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 7-C. Salienta que a legislação da UE 

relativa aos serviços financeiros prevê 

modelos evolutivos no que se refere aos 

prestadores estabelecidos em países 

terceiros que envolvem procedimentos de 

autorização diferenciados e mecanismos 

de supervisão e de cooperação; 

congratula-se, em particular, com o 

trabalho em curso relativo às propostas 

«EMIR 2.2», que preveem um processo de 

reconhecimento de empresas de países 

terceiros sujeitas a dupla supervisão por 

parte das autoridades nacionais e da UE e 

a mecanismos de supervisão vinculativos; 

considera que a Comissão deve estudar a 

apresentação de propostas semelhantes 

para outras infraestruturas de mercado e 

outros intervenientes fundamentais no 
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mercado, incluindo os regimes de países 

terceiros para as agências de notação de 

crédito, os repositórios de transações, os 

índices de referência e, possivelmente, as 

plataformas de negociação e os 

fornecedores de dados; 

Or. en 

 

Alteração  92 

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

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 
Proposta de resolução Alteração 

8. Salienta que um dos principais 

objetivos da equivalência consiste na 

promoção da convergência em termos 

regulamentares baseada em normas 

internacionais; 

8. Salienta que os principais objetivos 

da equivalência consistem em garantir um 

tratamento equitativo entre as entidades 

de países terceiros e as empresas da UE e 

preservar os interesses do mercado único 

e dos consumidores, o que poderá 

conduzir a uma maior convergência em 

termos regulamentares; 

Or. en 

 

Alteração  93 

Roberto Gualtieri, Jonás Fernández 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 
Proposta de resolução Alteração 

8. Salienta que um dos principais 

objetivos da equivalência consiste na 

promoção da convergência em termos 

regulamentares baseada em normas 

internacionais; 

8. Salienta que um dos principais 

objetivos da equivalência consiste em 

permitir o acesso adequado aos mercados 

de serviços financeiros, preservando ao 

mesmo tempo a estabilidade financeira, a 

integridade do mercado único e a 

autonomia de decisão na União Europeia, 

e sublinha que a equivalência pode 
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promover significativamente a cooperação 

internacional e se coaduna bem com a 

cooperação regulamentar; 

Or. en 

 

Alteração  94 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 
Proposta de resolução Alteração 

8. Salienta que um dos principais 

objetivos da equivalência consiste na 

promoção da convergência em termos 

regulamentares baseada em normas 

internacionais; 

8. Salienta que a equivalência é um 

instrumento soberano da UE que tem por 

objetivo garantir um tratamento justo e 

equitativo entre as empresas da UE e as 

entidades de países terceiros, bem como 

promover a convergência em termos 

regulamentares baseada em normas 

europeias, evitando ao mesmo tempo a 

arbitragem regulamentar, protegendo os 

consumidores e os investidores, 

preservando a estabilidade financeira da 

UE e evitando a fragmentação do seu 

mercado único; 

Or. en 

 

Alteração  95 

Neena Gill 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 
Proposta de resolução Alteração 

8. Salienta que um dos principais 

objetivos da equivalência consiste na 

promoção da convergência em termos 

regulamentares baseada em normas 

internacionais; 

8. Salienta que os principais objetivos 

da equivalência consistem em promover a 

convergência em termos regulamentares 

baseada em normas internacionais e 

equilibrar as necessidades de estabilidade 

financeira e de proteção dos investidores 
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na UE, por um lado, com as vantagens de 

manter mercados financeiros abertos e 

integrados a nível mundial na UE, por 

outro; 

Or. en 

 

Alteração  96 

Gabriel Mato 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 
Proposta de resolução Alteração 

8. Salienta que um dos principais 

objetivos da equivalência consiste na 

promoção da convergência em termos 

regulamentares baseada em normas 

internacionais; 

8. Salienta que os principais objetivos 

da equivalência consistem em promover a 

convergência em termos regulamentares 

baseada em normas internacionais e 

equilibrar as necessidades de estabilidade 

financeira e de proteção dos investidores 

na UE, por um lado, com as vantagens de 

manter mercados financeiros abertos e 

integrados a nível mundial na UE, por 

outro; 

Or. en 

 

Alteração  97 

Manuel dos Santos 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 
Proposta de resolução Alteração 

8. Salienta que um dos principais 

objetivos da equivalência consiste na 

promoção da convergência em termos 

regulamentares baseada em normas 

internacionais; 

8. Salienta que um dos principais 

objetivos da equivalência consiste na 

promoção da convergência em termos 

regulamentares baseada em normas 

europeias; 

Or. en 
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Alteração  98 

Bernard Monot 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 
Proposta de resolução Alteração 

8. Salienta que um dos principais 

objetivos da equivalência consiste na 

promoção da convergência em termos 

regulamentares baseada em normas 

internacionais; 

8. Salienta que um dos principais 

objetivos reconhecidos da equivalência 

consiste na promoção da convergência em 

termos regulamentares baseada em normas 

internacionais, apesar de, na verdade, se 

tratar apenas de manter concentrada a 

liquidez, as garantias e, de modo geral, a 

atividade dos gigantes financeiros 

internacionais num reduzido número de 

centros financeiros; que essa manutenção 

artificial da atividade financeira num 

reduzido número de centros de 

importância mundial é lesiva da 

estabilidade financeira e dos interesses 

económicos dos Estados cuja liquidez 

financeira tenha desaparecido em 

benefício desses centros internacionais; 

Or. fr 

 

Alteração  99 

Markus Ferber 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 
Proposta de resolução Alteração 

8. Salienta que um dos principais 

objetivos da equivalência consiste na 

promoção da convergência em termos 

regulamentares baseada em normas 

internacionais; 

8. Salienta que um dos principais 

objetivos da equivalência consiste na 

promoção da convergência em termos 

regulamentares baseada em normas 

internacionais, preservando ao mesmo 

tempo a integridade do mercado único e 

mantendo as normas elevadas acordadas 

em toda a UE; 
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Or. en 

 

Alteração  100 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 
Proposta de resolução Alteração 

8. Salienta que um dos principais 

objetivos da equivalência consiste na 

promoção da convergência em termos 

regulamentares baseada em normas 

internacionais; 

8. Salienta que um dos principais 

objetivos da equivalência consiste na 

promoção da convergência em termos 

regulamentares baseada em normas 

internacionais, mantendo ao mesmo tempo 

a capacidade de salvaguardar a 

estabilidade dos mercados financeiros da 

UE; 

Or. en 

 

Alteração  101 

Philippe Lamberts 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 
Proposta de resolução Alteração 

8. Salienta que um dos principais 

objetivos da equivalência consiste na 

promoção da convergência em termos 

regulamentares baseada em normas 

internacionais; 

8. Salienta que um dos principais 

objetivos da equivalência consiste em 

promover a convergência em termos 

regulamentares, a estabilidade financeira e 

a proteção dos investidores, bem como 

melhorar a cooperação no domínio da 

supervisão com base em normas 

internacionais; 

Or. en 

 

Alteração  102 

Ramon Tremosa i Balcells 
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Proposta de resolução 

N.º 8 

 
Proposta de resolução Alteração 

8. Salienta que um dos principais 

objetivos da equivalência consiste na 

promoção da convergência em termos 

regulamentares baseada em normas 

internacionais; 

8. Salienta que um dos principais 

objetivos da equivalência consiste na 

promoção da convergência em termos 

regulamentares baseada em normas 

internacionais; recorda que outro dos 

principais objetivos da equivalência é a 

manutenção de um mercado financeiro 

aberto e integrado a nível mundial na UE; 

Or. en 

 

Alteração  103 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 
Proposta de resolução Alteração 

8. Salienta que um dos principais 

objetivos da equivalência consiste na 

promoção da convergência em termos 

regulamentares baseada em normas 

internacionais; 

8. Salienta que um dos principais 

objetivos da equivalência consiste na 

promoção de uma convergência em termos 

regulamentares nivelada por baixo, 

baseada na redução do nível de exigência 

das normas internacionais; 

Or. en 

 

Alteração  104 

Ashley Fox 

 

Proposta de resolução 

N.º 8-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 8-A. Observa que a convergência 

regulamentar deve ser considerada como 
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baseada nos resultados; 

Or. en 

 

Alteração  105 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 
Proposta de resolução Alteração 

9. Considera que, tal como hoje se 

apresenta, o processo para a concessão de 

equivalência carece de previsibilidade e da 

transparência necessária e requer um 

quadro prático que defina procedimentos 

claros; 

9. Considera que, tal como hoje se 

apresenta, o processo para a concessão de 

equivalência carece da transparência 

necessária e, em alguns casos, de clareza 

no que se refere aos procedimentos 

subjacentes ao reconhecimento dos 

quadros de supervisão de países terceiros; 

considera que os regimes de equivalência 

da UE devem assentar em princípios 

orientadores que permitiriam tornar o 

processo mais transparente e 

proporcionar maior clareza aos países 

terceiros; 

Or. en 

 

Alteração  106 

Roberto Gualtieri 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 
Proposta de resolução Alteração 

9. Considera que, tal como hoje se 

apresenta, o processo para a concessão de 

equivalência carece de previsibilidade e da 

transparência necessária e requer um 

quadro prático que defina procedimentos 

claros; 

9. Considera que, tal como hoje se 

apresenta, o processo para a concessão de 

equivalência beneficiaria com uma maior 

transparência e comunicação com os 

intervenientes no mercado; 

Or. en 
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Alteração  107 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 
Proposta de resolução Alteração 

9. Considera que, tal como hoje se 

apresenta, o processo para a concessão de 

equivalência carece de previsibilidade e da 

transparência necessária e requer um 

quadro prático que defina procedimentos 

claros; 

9. Considera que o processo para a 

concessão de equivalência poderá 

beneficiar com um quadro estruturado e 

prático que defina procedimentos claros; 

Or. en 

 

Alteração  108 

Manuel dos Santos 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 
Proposta de resolução Alteração 

9. Considera que, tal como hoje se 

apresenta, o processo para a concessão de 

equivalência carece de previsibilidade e da 

transparência necessária e requer um 

quadro prático que defina procedimentos 

claros; 

9. Considera que, tal como hoje se 

apresenta, o processo para a concessão de 

equivalência é heterogéneo e requer um 

quadro estruturado e prático que defina 

procedimentos claros e 

transparentes, devendo as autoridades 

europeias de supervisão (ESA) 

desempenhar um papel de primeiro plano 

na realização de avaliações e 

recomendações à Comissão; 

Or. en 

 

Alteração  109 

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

Martusciello, Othmar Karas 
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Proposta de resolução 

N.º 9 

 
Proposta de resolução Alteração 

9. Considera que, tal como hoje se 

apresenta, o processo para a concessão de 

equivalência carece de previsibilidade e da 

transparência necessária e requer um 

quadro prático que defina procedimentos 

claros; 

9. Considera que, tal como hoje se 

apresenta, o processo para a concessão de 

equivalência carece da transparência 

necessária e requer um quadro estruturado 

e prático que defina procedimentos e 

orientações claras no que diz respeito ao 

grau de granularidade da avaliação a 

realizar pela Comissão; 

Or. en 

 

Alteração  110 

Markus Ferber 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 
Proposta de resolução Alteração 

9. Considera que, tal como hoje se 

apresenta, o processo para a concessão de 

equivalência carece de previsibilidade e da 

transparência necessária e requer um 

quadro prático que defina procedimentos 

claros; 

9. Considera que, tal como hoje se 

apresenta, o processo para a concessão de 

equivalência carece de previsibilidade e da 

transparência necessária devido à 

variedade de disposições contidas em 

diferentes textos legislativos; salienta que 

seria útil estudar a possibilidade de um 

quadro horizontal mais estruturado e 

prático que defina procedimentos claros; 

Or. en 

 

Alteração  111 

Philippe Lamberts 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 
Proposta de resolução Alteração 
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9. Considera que, tal como hoje se 

apresenta, o processo para a concessão de 

equivalência carece de previsibilidade e da 

transparência necessária e requer um 

quadro prático que defina procedimentos 

claros; 

9. Considera que, tal como hoje se 

apresenta, o processo para a concessão de 

equivalência carece da transparência 

necessária e requer um quadro estruturado, 

simplificado e prático que defina 

procedimentos claros; 

Or. en 

 

Alteração  112 

Philippe Lamberts 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 
Proposta de resolução Alteração 

10. Considera que as decisões de 

equivalência e os acordos internacionais 

devem ser objetivos, proporcionados, 

sensíveis ao risco e tomadas no interesse 

geral da União e dos seus cidadãos; 

10. Considera que as decisões de 

equivalência e os acordos internacionais 

devem ser sensíveis ao risco e tomadas no 

interesse geral da União e dos seus 

cidadãos, tendo em conta a importância 

crucial do mercado único para a 

consecução dos melhores interesses 

económicos dos cidadãos da UE; 

Or. en 

 

Alteração  113 

Roberto Gualtieri 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 
Proposta de resolução Alteração 

10. Considera que as decisões de 

equivalência e os acordos internacionais 

devem ser objetivos, proporcionados, 

sensíveis ao risco e tomadas no interesse 

geral da União e dos seus cidadãos; 

10. Considera que as decisões de 

equivalência devem ser objetivas, 

proporcionadas, sensíveis ao risco e 

tomadas no interesse geral da União e dos 

seus cidadãos; 

Or. en 
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Alteração  114 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 
Proposta de resolução Alteração 

10. Considera que as decisões de 

equivalência e os acordos internacionais 

devem ser objetivos, proporcionados, 

sensíveis ao risco e tomadas no interesse 

geral da União e dos seus cidadãos; 

10. Considera que as decisões de 

equivalência devem ser objetivas, 

proporcionadas, sensíveis ao risco e 

tomadas no interesse geral da União e dos 

seus cidadãos; 

Or. en 

 

Alteração  115 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 
Proposta de resolução Alteração 

10. Considera que as decisões de 

equivalência e os acordos internacionais 

devem ser objetivos, proporcionados, 

sensíveis ao risco e tomadas no interesse 

geral da União e dos seus cidadãos; 

10. Considera que as decisões de 

equivalência e os acordos de cooperação 

devem ser objetivos, proporcionados, 

sensíveis ao risco e tomadas no interesse 

geral da União e dos seus cidadãos, com o 

intuito de preservar a estabilidade 

financeira da UE e evitar a fragmentação 

do seu mercado único; 

Or. en 

 

Alteração  116 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 
Proposta de resolução Alteração 
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10. Considera que as decisões de 

equivalência e os acordos internacionais 

devem ser objetivos, proporcionados, 

sensíveis ao risco e tomadas no interesse 

geral da União e dos seus cidadãos; 

10. Considera que as decisões de 

equivalência e os acordos internacionais 

devem ser objetivos, proporcionados, 

sensíveis ao risco e tomadas no interesse 

geral da União e de todos os seus Estados-

Membros e cidadãos; 

Or. en 

 

Alteração  117 

Bernard Monot 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 
Proposta de resolução Alteração 

10. Considera que as decisões de 

equivalência e os acordos internacionais 

devem ser objetivos, proporcionados, 

sensíveis ao risco e tomadas no interesse 

geral da União e dos seus cidadãos; 

10. Considera que as decisões de 

equivalência e os acordos internacionais 

devem ser objetivos, proporcionados, 

sensíveis ao risco e tomadas no interesse 

geral dos Estados-Membros da União e 

dos respetivos cidadãos; 

Or. fr 

 

Alteração  118 

Markus Ferber 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 
Proposta de resolução Alteração 

10. Considera que as decisões de 

equivalência e os acordos internacionais 

devem ser objetivos, proporcionados, 

sensíveis ao risco e tomadas no interesse 

geral da União e dos seus cidadãos; 

10. Considera que as decisões de 

equivalência e os acordos internacionais 

devem ser objetivos, proporcionados, 

sensíveis ao risco e tomadas no interesse 

geral da União e dos seus cidadãos; 

salienta que não se trata de um processo 

meramente técnico, mas também político; 

sublinha a necessidade de o legislador da 

União ser devidamente associado a essas 

decisões; 
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Or. en 

 

Alteração  119 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Proposta de resolução 

N.º 10-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 10-A. Considera que as decisões de 

equivalência e os acordos internacionais 

devem também cumprir expressamente 

um princípio vinculativo de não 

discriminação, à semelhança da 

abordagem seguida e promovida pela 

Organização Mundial do Comércio - não 

discriminação quer entre os próprios 

países terceiros, de modo que todos sejam 

avaliados com a mesma transparência, 

nos mesmos prazos e com a mesma 

regularidade, quer entre as empresas da 

UE e as de países terceiros, de modo que 

não seja aplicada a empresas comparáveis 

de países terceiros uma norma mais 

rigorosa do que a que seria exigida às 

empresas da UE, simplesmente com base 

na nacionalidade; 

Or. en 

 

Alteração  120 

Ashley Fox 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 
Proposta de resolução Alteração 

11. Interroga-se sobre a lógica 

subjacente às decisões de equivalência, 

geralmente tomadas sob a forma de atos 

de execução; insiste na necessidade de o 

processo aplicável à concessão de 

equivalência a um país terceiro no 

Suprimido 
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domínio dos serviços financeiros ser 

sempre objeto de controlo pelo 

Parlamento de estas decisões serem 

tomadas por meio de atos delegados, em 

virtude da sua natureza política, bem 

como para efeitos de maior transparência; 

Or. en 

 

Alteração  121 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 
Proposta de resolução Alteração 

11. Interroga-se sobre a lógica 

subjacente às decisões de equivalência, 

geralmente tomadas sob a forma de atos 

de execução; insiste na necessidade de o 

processo aplicável à concessão de 

equivalência a um país terceiro no 

domínio dos serviços financeiros ser 

sempre objeto de controlo pelo 

Parlamento de estas decisões serem 

tomadas por meio de atos delegados, em 

virtude da sua natureza política, bem 

como para efeitos de maior transparência; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  122 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 
Proposta de resolução Alteração 

11. Interroga-se sobre a lógica 

subjacente às decisões de equivalência, 

geralmente tomadas sob a forma de atos 

de execução; insiste na necessidade de o 

Suprimido 
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processo aplicável à concessão de 

equivalência a um país terceiro no 

domínio dos serviços financeiros ser 

sempre objeto de controlo pelo 

Parlamento de estas decisões serem 

tomadas por meio de atos delegados, em 

virtude da sua natureza política, bem 

como para efeitos de maior transparência; 

Or. en 

 

Alteração  123 

Roberto Gualtieri, Jonás Fernández 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 
Proposta de resolução Alteração 

11. Interroga-se sobre a lógica 

subjacente às decisões de equivalência, 

geralmente tomadas sob a forma de atos 

de execução; insiste na necessidade de o 

processo aplicável à concessão de 

equivalência a um país terceiro no 

domínio dos serviços financeiros ser 

sempre objeto de controlo pelo 

Parlamento de estas decisões serem 

tomadas por meio de atos delegados, em 

virtude da sua natureza política, bem 

como para efeitos de maior transparência; 

11. Considera que as decisões de 

equivalência, incluindo a sua revogação, 

exigem um controlo parlamentar 

adequado; está disponível para debater 

com a Comissão as disposições 

necessárias; 

Or. en 

 

Alteração  124 

Manuel dos Santos 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 
Proposta de resolução Alteração 

11. Interroga-se sobre a lógica 

subjacente às decisões de equivalência, 

11. Sendo as decisões de equivalência 

geralmente de natureza técnica, insiste na 
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geralmente tomadas sob a forma de atos 

de execução; insiste na necessidade de o 

processo aplicável à concessão de 

equivalência a um país terceiro no domínio 

dos serviços financeiros ser sempre objeto 

de controlo pelo Parlamento de estas 

decisões serem tomadas por meio de atos 

delegados, em virtude da sua natureza 

política, bem como para efeitos de maior 

transparência; 

necessidade de o processo aplicável à 

concessão de equivalência a um país 

terceiro no domínio dos serviços 

financeiros ser sempre objeto de controlo 

pelo Parlamento para efeitos de maior 

transparência; 

Or. en 

 

Alteração  125 

Markus Ferber 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 
Proposta de resolução Alteração 

11. Interroga-se sobre a lógica 

subjacente às decisões de equivalência, 

geralmente tomadas sob a forma de atos de 

execução; insiste na necessidade de o 

processo aplicável à concessão de 

equivalência a um país terceiro no domínio 

dos serviços financeiros ser sempre objeto 

de controlo pelo Parlamento de estas 

decisões serem tomadas por meio de atos 

delegados, em virtude da sua natureza 

política, bem como para efeitos de maior 

transparência; 

11. Interroga-se sobre a lógica 

subjacente às decisões de equivalência, 

geralmente tomadas sob a forma de atos de 

execução; insiste na necessidade de o 

processo aplicável à concessão de 

equivalência a um país terceiro no domínio 

dos serviços financeiros ser sempre objeto 

de controlo pelo legislador da União e de 

estas decisões serem tomadas por meio de 

atos delegados, em virtude da sua natureza 

política, bem como para efeitos de maior 

transparência; 

Or. en 

 

Alteração  126 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 
Proposta de resolução Alteração 



 

AM\1152343PT.docx 63/115 PE621.121v01-00 

 PT 

11. Interroga-se sobre a lógica 

subjacente às decisões de equivalência, 

geralmente tomadas sob a forma de atos de 

execução; insiste na necessidade de o 

processo aplicável à concessão de 

equivalência a um país terceiro no domínio 

dos serviços financeiros ser sempre objeto 

de controlo pelo Parlamento de estas 

decisões serem tomadas por meio de atos 

delegados, em virtude da sua natureza 

política, bem como para efeitos de maior 

transparência; 

11. Interroga-se sobre a lógica 

subjacente às decisões de equivalência, 

geralmente tomadas sob a forma de atos de 

execução; insiste na necessidade de o 

processo aplicável à concessão de 

equivalência a um país terceiro no domínio 

dos serviços financeiros ser sempre objeto 

de controlo pelo Parlamento Europeu e 

pelos parlamentos nacionais e de estas 

decisões serem tomadas por meio de atos 

delegados, em virtude da sua natureza 

política, bem como para efeitos de maior 

transparência; 

Or. en 

 

Alteração  127 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Gabriel Mato, Fulvio Martusciello 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 
Proposta de resolução Alteração 

11. Interroga-se sobre a lógica 

subjacente às decisões de equivalência, 

geralmente tomadas sob a forma de atos de 

execução; insiste na necessidade de o 

processo aplicável à concessão de 

equivalência a um país terceiro no domínio 

dos serviços financeiros ser sempre objeto 

de controlo pelo Parlamento de estas 

decisões serem tomadas por meio de atos 

delegados, em virtude da sua natureza 

política, bem como para efeitos de maior 

transparência; 

11. Interroga-se sobre a lógica 

subjacente às decisões de equivalência, 

geralmente tomadas sob a forma de atos de 

execução; insiste na necessidade de o 

processo aplicável à concessão de 

equivalência a um país terceiro no domínio 

dos serviços financeiros ser, nos casos 

mais importantes, objeto de controlo pelo 

Parlamento e de tais decisões serem 

tomadas por meio de atos delegados, em 

virtude da sua natureza política, bem como 

para efeitos de maior transparência; 

Or. en 

 

Alteração  128 

Philippe Lamberts 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 



 

PE621.121v01-00 64/115 AM\1152343PT.docx 

PT 

N.º 11 

 
Proposta de resolução Alteração 

11. Interroga-se sobre a lógica 

subjacente às decisões de equivalência, 

geralmente tomadas sob a forma de atos de 

execução; insiste na necessidade de o 

processo aplicável à concessão de 

equivalência a um país terceiro no domínio 

dos serviços financeiros ser sempre objeto 

de controlo pelo Parlamento de estas 

decisões serem tomadas por meio de atos 

delegados, em virtude da sua natureza 

política, bem como para efeitos de maior 

transparência; 

11. Interroga-se sobre a lógica 

subjacente às decisões de equivalência, 

geralmente tomadas sob a forma de atos de 

execução; insiste na necessidade de o 

processo aplicável à concessão de 

equivalência a um país terceiro no domínio 

dos serviços financeiros ser sempre objeto 

de controlo pelo Parlamento e de estas 

decisões serem tomadas por meio de atos 

delegados, em virtude da sua natureza 

política que equilibra objetivos políticos 

diferentes, bem como para efeitos de maior 

transparência; 

Or. en 

 

Alteração  129 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 
Proposta de resolução Alteração 

12. Constata que a decisão da 

Comissão, de 21 de dezembro de 2017, de 

conceder equivalência às plataformas 

suíças de negociação de ações por um 

período limitado de 12 meses – com 

possibilidade de prorrogação, desde que 

se verifiquem progressos suficientes rumo 

ao estabelecimento de um quadro 

institucional comum – se revestiu de 

caráter essencialmente político, tendo 

servido para exercer uma maior 

influência noutro domínio político; 

lamenta que o Parlamento não tenha 

prestado qualquer contributo para esta 

decisão; 

Suprimido 

Or. en 
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Alteração  130 

Manuel dos Santos 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 
Proposta de resolução Alteração 

12. Constata que a decisão da 

Comissão, de 21 de dezembro de 2017, de 

conceder equivalência às plataformas 

suíças de negociação de ações por um 

período limitado de 12 meses – com 

possibilidade de prorrogação, desde que 

se verifiquem progressos suficientes rumo 

ao estabelecimento de um quadro 

institucional comum – se revestiu de 

caráter essencialmente político, tendo 

servido para exercer uma maior 

influência noutro domínio político; 

lamenta que o Parlamento não tenha 

prestado qualquer contributo para esta 

decisão; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  131 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 
Proposta de resolução Alteração 

12. Constata que a decisão da 

Comissão, de 21 de dezembro de 2017, de 

conceder equivalência às plataformas 

suíças de negociação de ações por um 

período limitado de 12 meses – com 

possibilidade de prorrogação, desde que se 

verifiquem progressos suficientes rumo ao 

estabelecimento de um quadro institucional 

comum – se revestiu de caráter 

essencialmente político, tendo servido 

12. Toma nota da decisão da 

Comissão, de 21 de dezembro de 2017, de 

conceder equivalência às plataformas 

suíças de negociação de ações por um 

período limitado de 12 meses – com 

possibilidade de prorrogação, desde que se 

verifiquem progressos suficientes rumo ao 

estabelecimento de um quadro institucional 

comum; 
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para exercer uma maior influência noutro 

domínio político; lamenta que o 

Parlamento não tenha prestado qualquer 

contributo para esta decisão; 

Or. en 

 

Alteração  132 

Roberto Gualtieri 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 
Proposta de resolução Alteração 

12. Constata que a decisão da 

Comissão, de 21 de dezembro de 2017, de 

conceder equivalência às plataformas 

suíças de negociação de ações por um 

período limitado de 12 meses – com 

possibilidade de prorrogação, desde que se 

verifiquem progressos suficientes rumo ao 

estabelecimento de um quadro institucional 

comum – se revestiu de caráter 

essencialmente político, tendo servido 

para exercer uma maior influência noutro 

domínio político; lamenta que o 

Parlamento não tenha prestado qualquer 

contributo para esta decisão; 

12. Toma nota da decisão da 

Comissão, de 21 de dezembro de 2017, de 

conceder equivalência às plataformas 

suíças de negociação de ações, por um 

período limitado de 12 meses com 

possibilidade de prorrogação, desde que se 

verifiquem progressos suficientes rumo ao 

estabelecimento de um quadro institucional 

comum; 

Or. en 

 

Alteração  133 

Philippe Lamberts 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 
Proposta de resolução Alteração 

12. Constata que a decisão da 

Comissão, de 21 de dezembro de 2017, de 

conceder equivalência às plataformas 

12. Toma nota da decisão da 

Comissão, de 21 de dezembro de 2017, de 

conceder equivalência às plataformas 
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suíças de negociação de ações por um 

período limitado de 12 meses – com 

possibilidade de prorrogação, desde que se 

verifiquem progressos suficientes rumo ao 

estabelecimento de um quadro institucional 

comum – se revestiu de caráter 

essencialmente político, tendo servido 

para exercer uma maior influência noutro 

domínio político; lamenta que o 

Parlamento não tenha prestado qualquer 

contributo para esta decisão; 

suíças de negociação de ações, por um 

período limitado de 12 meses com 

possibilidade de prorrogação, desde que se 

verifiquem progressos suficientes rumo ao 

estabelecimento de um quadro institucional 

comum; lamenta que o Parlamento não 

tenha prestado qualquer contributo para 

esta decisão; exorta a Comissão a garantir 

que os futuros acordos bilaterais com a 

Suíça assegurem a previsão de uma 

norma equivalente e a aplicação de 

medidas contra a criminalidade 

financeira, a elisão fiscal e os auxílios 

estatais de caráter fiscal; 

Or. en 

 

Alteração  134 

Markus Ferber 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 
Proposta de resolução Alteração 

12. Constata que a decisão da 

Comissão, de 21 de dezembro de 2017, de 

conceder equivalência às plataformas 

suíças de negociação de ações por um 

período limitado de 12 meses – com 

possibilidade de prorrogação, desde que se 

verifiquem progressos suficientes rumo ao 

estabelecimento de um quadro institucional 

comum – se revestiu de caráter 

essencialmente político, tendo servido para 

exercer uma maior influência noutro 

domínio político; lamenta que o 

Parlamento não tenha prestado qualquer 

contributo para esta decisão; 

12. Constata que a decisão da 

Comissão, de 21 de dezembro de 2017, de 

conceder equivalência às plataformas 

suíças de negociação de ações no âmbito 

do processo de equivalência 

DMIF II/RMIF por um período limitado 

de 12 meses – com possibilidade de 

prorrogação, desde que se verifiquem 

progressos suficientes rumo ao 

estabelecimento de um quadro institucional 

comum – se revestiu de caráter 

essencialmente político, tendo servido para 

exercer uma maior influência noutro 

domínio político; lamenta que o 

Parlamento Europeu não tenha prestado 

qualquer contributo para esta decisão; 

observa que este incidente demonstra que 

os procedimentos de equivalência não são 

meramente técnicos; 

Or. en 
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Alteração  135 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 
Proposta de resolução Alteração 

13. Observa que a Comissão tem o 

direito de revogar decisões de 

equivalência e considera que o 

Parlamento deve ser consultado em tempo 

útil, antes de uma tal revogação ser 

decidida; solicita que sejam introduzidos 

procedimentos claros e prazos aplicáveis à 

adoção, revogação ou suspensão das 

decisões de equivalência; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  136 

Roberto Gualtieri 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 
Proposta de resolução Alteração 

13. Observa que a Comissão tem o 

direito de revogar decisões de 

equivalência e considera que o 

Parlamento deve ser consultado em tempo 

útil, antes de uma tal revogação ser 

decidida; solicita que sejam introduzidos 

procedimentos claros e prazos aplicáveis à 

adoção, revogação ou suspensão das 

decisões de equivalência; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  137 

Ashley Fox 
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Proposta de resolução 

N.º 13 

 
Proposta de resolução Alteração 

13. Observa que a Comissão tem o 

direito de revogar decisões de 

equivalência e considera que o 

Parlamento deve ser consultado em tempo 

útil, antes de uma tal revogação ser 

decidida; solicita que sejam introduzidos 

procedimentos claros e prazos aplicáveis à 

adoção, revogação ou suspensão das 

decisões de equivalência; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  138 

Manuel dos Santos 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 
Proposta de resolução Alteração 

13. Observa que a Comissão tem o 

direito de revogar decisões de 

equivalência e considera que o 

Parlamento deve ser consultado em tempo 

útil, antes de uma tal revogação ser 

decidida; solicita que sejam introduzidos 

procedimentos claros e prazos aplicáveis à 

adoção, revogação ou suspensão das 

decisões de equivalência; 

13. Solicita que sejam introduzidos 

procedimentos claros e prazos aplicáveis à 

adoção, revogação ou suspensão das 

decisões de equivalência; 

Or. en 

 

Alteração  139 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 
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Proposta de resolução Alteração 

13. Observa que a Comissão tem o 

direito de revogar decisões de equivalência 

e considera que o Parlamento deve ser 

consultado em tempo útil, antes de uma 

tal revogação ser decidida; solicita que 

sejam introduzidos procedimentos claros e 

prazos aplicáveis à adoção, revogação ou 

suspensão das decisões de equivalência; 

13. Observa que a Comissão tem o 

direito de revogar decisões de 

equivalência; solicita que sejam 

introduzidos procedimentos claros e prazos 

aplicáveis à adoção, revogação ou 

suspensão das decisões de equivalência; 

Or. en 

 

Alteração  140 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 
Proposta de resolução Alteração 

13. Observa que a Comissão tem o 

direito de revogar decisões de equivalência 

e considera que o Parlamento deve ser 

consultado em tempo útil, antes de uma 

tal revogação ser decidida; solicita que 

sejam introduzidos procedimentos claros e 

prazos aplicáveis à adoção, revogação ou 

suspensão das decisões de equivalência; 

13. Observa que a Comissão tem o 

direito de revogar decisões de equivalência 

e considera que a Comissão deve explicar 

em pormenor ao Parlamento as razões 

desta decisão de revogação; solicita que 

sejam introduzidos procedimentos claros e 

prazos aplicáveis à adoção, revogação ou 

suspensão das decisões de equivalência; 

Or. en 

 

Alteração  141 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Gabriel Mato, Fulvio Martusciello 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 
Proposta de resolução Alteração 

13. Observa que a Comissão tem o 

direito de revogar decisões de equivalência 

e considera que o Parlamento deve ser 

consultado em tempo útil, antes de uma tal 

13. Observa que a Comissão tem o 

direito de revogar decisões de equivalência 

e considera que o Parlamento deve ser 

consultado em tempo útil, antes de uma tal 
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revogação ser decidida; solicita que sejam 

introduzidos procedimentos claros e prazos 

aplicáveis à adoção, revogação ou 

suspensão das decisões de equivalência; 

revogação ser decidida; solicita que sejam 

introduzidos procedimentos claros 

aplicáveis à adoção, revogação ou 

suspensão das decisões de equivalência; 

Or. en 

 

Alteração  142 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 
Proposta de resolução Alteração 

13. Observa que a Comissão tem o 

direito de revogar decisões de equivalência 

e considera que o Parlamento deve ser 

consultado em tempo útil, antes de uma tal 

revogação ser decidida; solicita que sejam 

introduzidos procedimentos claros e prazos 

aplicáveis à adoção, revogação ou 

suspensão das decisões de equivalência; 

13. Observa que a Comissão tem o 

direito de revogar decisões de equivalência 

e considera que o Parlamento Europeu e os 

parlamentos nacionais devem ser 

consultados em tempo útil, antes de uma 

tal revogação ser decidida; solicita que 

sejam introduzidos procedimentos claros e 

prazos aplicáveis à adoção, revogação ou 

suspensão das decisões de equivalência; 

Or. en 

 

Alteração  143 

Bernard Monot 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 
Proposta de resolução Alteração 

13. Observa que a Comissão tem o 

direito de revogar decisões de equivalência 

e considera que o Parlamento deve ser 

consultado em tempo útil, antes de uma tal 

revogação ser decidida; solicita que sejam 

introduzidos procedimentos claros e prazos 

aplicáveis à adoção, revogação ou 

suspensão das decisões de equivalência; 

13. Observa que a Comissão tem o 

direito de revogar decisões de equivalência 

e considera que o Parlamento deve ser 

consultado em tempo útil, antes de uma tal 

revogação ser decidida; solicita que sejam 

introduzidos procedimentos claros e prazos 

aplicáveis à adoção, revogação ou 

suspensão das decisões de equivalência; 

solicita que seja conferido ao Parlamento 
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a capacidade de iniciativa para, em 

qualquer momento, solicitar a revogação 

de uma decisão de equivalência; 

Or. fr 

 

Alteração  144 

Ashley Fox 

 

Proposta de resolução 

N.º 13-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 13-A. Observa que, com base nos 

pareceres das autoridades europeias de 

supervisão (ESA), a Comissão tem o 

direito de revogar decisões de 

equivalência; solicita que sejam 

introduzidos procedimentos claros e 

prazos aplicáveis à adoção, revogação ou 

suspensão das decisões de equivalência; 

observa que, para que a equivalência seja 

eficaz e fiável, os períodos de notificação 

devem ter uma duração adequada, 

conforme determinado pelos estudos 

realizados pelas ESA; 

Or. en 

 

Alteração  145 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 
Proposta de resolução Alteração 

14. Manifesta-se preocupado pelo facto 

de não existir um quadro coerente para a 

supervisão permanente de um regime 

equivalente de um país terceiro; considera 

que as autoridades europeias de supervisão 

(ESA) devem ser dotadas dos poderes 

14. Manifesta-se preocupado pelo facto 

de não existir um quadro coerente para a 

supervisão permanente de um regime 

equivalente de um país terceiro; considera 

que as autoridades europeias de supervisão 

(ESA) devem ser dotadas dos poderes 
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necessários para acompanhar a evolução 

regulamentar nos países terceiros e solicita 

que o Parlamento seja informado da 

monitorização regulamentar em curso nos 

países terceiros; 

necessários para acompanhar a evolução 

regulamentar nos países terceiros; 

Or. en 

 

Alteração  146 

Roberto Gualtieri 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 
Proposta de resolução Alteração 

14. Manifesta-se preocupado pelo 

facto de não existir um quadro coerente 

para a supervisão permanente de um 

regime equivalente de um país terceiro; 

considera que as autoridades europeias de 

supervisão (ESA) devem ser dotadas dos 

poderes necessários para acompanhar a 

evolução regulamentar nos países terceiros 

e solicita que o Parlamento seja informado 

da monitorização regulamentar em curso 

nos países terceiros; 

14. Considera que a existência de 

mecanismos de equivalência revistos e 

melhorados reforçaria a eficácia deste 

instrumento; congratula-se com a revisão 

em curso das disposições de equivalência 

numa série de propostas legislativas; 

considera que as autoridades europeias de 

supervisão (ESA) devem estar em 

condições de acompanhar a evolução 

regulamentar nos países terceiros e solicita 

que o Parlamento seja devidamente 

informado; 

Or. en 

 

Alteração  147 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 
Proposta de resolução Alteração 

14. Manifesta-se preocupado pelo 

facto de não existir um quadro coerente 

para a supervisão permanente de um 

regime equivalente de um país terceiro; 

considera que as autoridades europeias de 

14. Congratula-se com a revisão em 

curso da regulamentação e supervisão de 

um regime equivalente de um país terceiro; 

considera que as autoridades europeias de 

supervisão (ESA) devem ser dotadas dos 
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supervisão (ESA) devem ser dotadas dos 

poderes necessários para acompanhar a 

evolução regulamentar nos países terceiros 

e solicita que o Parlamento seja informado 

da monitorização regulamentar em curso 

nos países terceiros; 

poderes necessários para aconselhar a 

Comissão e acompanhar a evolução 

regulamentar e de supervisão nos países 

terceiros e solicita que o Parlamento seja 

informado da monitorização regulamentar 

e de supervisão em curso nos países 

terceiros; saúda, a este respeito, o pacote 

legislativo relativo à revisão do sistema 

europeu de supervisão financeira, no qual 

a Comissão propõe conferir maiores 

poderes de supervisão às ESA; 

Or. en 

 

Alteração  148 

Philippe Lamberts 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 
Proposta de resolução Alteração 

14. Manifesta-se preocupado pelo facto 

de não existir um quadro coerente para a 

supervisão permanente de um regime 

equivalente de um país terceiro; considera 

que as autoridades europeias de supervisão 

(ESA) devem ser dotadas dos poderes 

necessários para acompanhar a evolução 

regulamentar nos países terceiros e solicita 

que o Parlamento seja informado da 

monitorização regulamentar em curso nos 

países terceiros; 

14. Manifesta-se preocupado pelo facto 

de não existir um quadro coerente para a 

supervisão permanente de um regime 

equivalente de um país terceiro; considera 

que as autoridades europeias de supervisão 

(ESA) devem ser dotadas dos poderes 

necessários e dos recursos adequados para 

acompanhar a evolução regulamentar nos 

países terceiros e solicita que o Parlamento 

seja informado da monitorização 

regulamentar em curso nos países terceiros; 

congratula-se com as propostas da 

Comissão relativas à revisão das ESA, que 

preveem que essa monitorização ex post 

não se limite às questões regulamentares, 

mas se alargue também à supervisão e à 

execução; 

Or. en 

 

Alteração  149 
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Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 
Proposta de resolução Alteração 

14. Manifesta-se preocupado pelo facto 

de não existir um quadro coerente para a 

supervisão permanente de um regime 

equivalente de um país terceiro; considera 

que as autoridades europeias de supervisão 

(ESA) devem ser dotadas dos poderes 

necessários para acompanhar a evolução 

regulamentar nos países terceiros e solicita 

que o Parlamento seja informado da 

monitorização regulamentar em curso nos 

países terceiros; 

14. Manifesta-se preocupado pelo facto 

de não existir um quadro coerente para a 

supervisão permanente de um regime 

equivalente de um país terceiro; considera 

que as autoridades europeias de supervisão 

(ESA) devem ser dotadas dos poderes 

necessários para acompanhar a evolução 

regulamentar nos países terceiros e avaliar 

o efeito que tal evolução pode ter, com 

base, nomeadamente, na interconexão 

entre o sistema financeiro dos países 

terceiros e o da União, e solicita que o 

Parlamento seja informado da evolução 

regulamentar em curso e da sua 

monitorização nos países terceiros; 

Or. en 

 

Alteração  150 

Barbara Kappel 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 
Proposta de resolução Alteração 

14. Manifesta-se preocupado pelo facto 

de não existir um quadro coerente para a 

supervisão permanente de um regime 

equivalente de um país terceiro; considera 

que as autoridades europeias de supervisão 

(ESA) devem ser dotadas dos poderes 

necessários para acompanhar a evolução 

regulamentar nos países terceiros e solicita 

que o Parlamento seja informado da 

monitorização regulamentar em curso nos 

países terceiros; 

14. Manifesta-se preocupado pelo facto 

de não existir um quadro coerente para a 

supervisão permanente de um regime 

equivalente de um país terceiro; considera 

que as autoridades europeias de supervisão 

(ESA) devem ser dotadas dos poderes 

necessários para acompanhar a evolução 

regulamentar nos países terceiros e solicita 

que o Parlamento seja informado da 

monitorização regulamentar em curso nos 

países terceiros mediante os relatórios 

anuais apresentados ao Parlamento pelas 

respetivas ESA; 
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Or. en 

 

Alteração  151 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Proposta de resolução 

N.º 14-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 14-A. Insiste na necessidade de os países 

terceiros a quem tenha sido concedida a 

equivalência discutirem quaisquer novos 

regulamentos antes da aplicação com as 

ESA, para garantir que estes estejam 

dentro dos parâmetros de equivalência; 

observa que os países terceiros devem 

acompanhar de perto a evolução da 

legislação da UE, de modo a poderem 

adaptar-se em conformidade; 

Or. en 

 

Alteração  152 

Ashley Fox 

 

Proposta de resolução 

N.º 14-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 14-A. Observa que os países terceiros 

devem manter as ESA informadas de 

qualquer evolução regulamentar nacional 

e manter-se também informados de 

quaisquer atualizações regulamentares da 

União; 

Or. en 

 

Alteração  153 

Roberto Gualtieri 
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Proposta de resolução 

N.º 15 

 
Proposta de resolução Alteração 

15. Solicita à Comissão que adote um 

ato legislativo com vista ao 

estabelecimento de um quadro claro que 

permita a aplicação transparente e 

coerente dos procedimentos de 

equivalência e estabeleça um processo 

normalizado de determinação da 
equivalência; 

15. Solicita à Comissão que melhore a 

transparência, coerência e consistência da 
aplicação dos procedimentos de 

equivalência, nomeadamente procedendo 

a uma avaliação exaustiva dos quadros 

jurídicos de países terceiros; solicita à 

Comissão que avalie as vantagens de 

introduzir um processo de pedido de 

equivalência e de adotar um quadro 

jurídico que permita um processo mais 

estruturado e consistente dos 

procedimentos de equivalência; 

Or. en 

 

Alteração  154 

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

Martusciello 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 
Proposta de resolução Alteração 

15. Solicita à Comissão que adote um 

ato legislativo com vista ao 

estabelecimento de um quadro claro que 

permita a aplicação transparente e coerente 

dos procedimentos de equivalência e 

estabeleça um processo normalizado de 

determinação da equivalência; 

15. Solicita à Comissão que defina um 

quadro claro que permita a aplicação 

transparente e coerente dos procedimentos 

de equivalência e estabeleça um processo 

normalizado de determinação da 

equivalência, bem como uma avaliação 

detalhada e granular dos quadros 

jurídicos de países terceiros; solicita que 

esta clarificação seja feita no contexto de 

um acordo interinstitucional entre o 

Parlamento Europeu, o Conselho da 

União Europeia e a Comissão Europeia; 

Or. en 
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Alteração  155 

Manuel dos Santos 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 
Proposta de resolução Alteração 

15. Solicita à Comissão que adote um 

ato legislativo com vista ao 

estabelecimento de um quadro claro que 

permita a aplicação transparente e coerente 

dos procedimentos de equivalência e 

estabeleça um processo normalizado de 

determinação da equivalência; 

15. Solicita à Comissão que adote um 

ato legislativo com vista ao 

estabelecimento de um quadro claro que 

permita a aplicação transparente e coerente 

dos procedimentos de equivalência; 

Or. en 

 

Alteração  156 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 
Proposta de resolução Alteração 

15. Solicita à Comissão que adote um 

ato legislativo com vista ao 

estabelecimento de um quadro claro que 

permita a aplicação transparente e coerente 

dos procedimentos de equivalência e 

estabeleça um processo normalizado de 
determinação da equivalência; 

15. Solicita à Comissão que adote um 

ato legislativo com vista ao 

estabelecimento de um quadro claro que 

permita a aplicação transparente e coerente 

dos procedimentos de equivalência e 

proporcione segurança jurídica na 
determinação da equivalência; considera 

que, ao definir esse enquadramento, a 

Comissão deve avaliar as vantagens de 

introduzir um processo de pedido de 

concessão de equivalência, suscetível de 

ser aberto aos países terceiros em data 

especificada num determinado ato 

legislativo; 

Or. en 

 

Alteração  157 
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Barbara Kappel 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 
Proposta de resolução Alteração 

15. Solicita à Comissão que adote um 

ato legislativo com vista ao 

estabelecimento de um quadro claro que 

permita a aplicação transparente e coerente 

dos procedimentos de equivalência e 

estabeleça um processo normalizado de 

determinação da equivalência; 

15. Solicita à Comissão que proponha 

um ato legislativo com vista ao 

estabelecimento de um quadro claro que 

permita a aplicação transparente e coerente 

dos procedimentos de equivalência e 

estabeleça um processo normalizado de 

determinação da equivalência; 

Or. en 

 

Alteração  158 

Markus Ferber 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 
Proposta de resolução Alteração 

15. Solicita à Comissão que adote um 

ato legislativo com vista ao 

estabelecimento de um quadro claro que 

permita a aplicação transparente e coerente 

dos procedimentos de equivalência e 

estabeleça um processo normalizado de 

determinação da equivalência; 

15. Solicita à Comissão que adote um 

ato legislativo com vista ao 

estabelecimento de um quadro claro que 

permita a aplicação transparente e coerente 

dos procedimentos de equivalência e 

estabeleça um processo normalizado de 

determinação da equivalência baseado na 

similaridade dos resultados e não na 

similaridade dos procedimentos; 

Or. en 

 

Alteração  159 

Philippe Lamberts 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 
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Proposta de resolução Alteração 

15. Solicita à Comissão que adote um 

ato legislativo com vista ao 

estabelecimento de um quadro claro que 

permita a aplicação transparente e coerente 

dos procedimentos de equivalência e 

estabeleça um processo normalizado de 

determinação da equivalência; 

15. Solicita à Comissão que adote um 

ato legislativo com vista ao 

estabelecimento de um quadro claro que 

permita a aplicação transparente e coerente 

e a monitorização periódica dos 

procedimentos de equivalência e estabeleça 

um processo normalizado de determinação, 

suspensão ou revogação da equivalência; 

Or. en 

 

Alteração  160 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 
Proposta de resolução Alteração 

15. Solicita à Comissão que adote um 

ato legislativo com vista ao 

estabelecimento de um quadro claro que 

permita a aplicação transparente e coerente 

dos procedimentos de equivalência e 

estabeleça um processo normalizado de 

determinação da equivalência; 

15. Solicita à Comissão que adote, pelo 

menos, um conjunto de princípios 

orientadores e, se for caso disso, um ato 

legislativo com vista ao estabelecimento de 

uma abordagem clara que permita a 

aplicação transparente e coerente dos 

procedimentos de equivalência; 

Or. en 

 

Alteração  161 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 15-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 15-A. Considera que este quadro deve 

conferir claramente ao Parlamento 

Europeu uma função importante de 

controlo das decisões tomadas pela 

Comissão e definir regras claras para a 
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concessão, suspensão ou revogação da 

equivalência, bem como um mandato 

claro para as ESA no regime de 

equivalência; 

Or. en 

 

Alteração  162 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 15-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 15-B. Assinala que as decisões de 

equivalência são tomadas com base numa 

avaliação caso a caso, tendo em conta a 

regulamentação pertinente da UE e as 

especificidades do mercado, o que exige 

alguma flexibilidade; 

Or. en 

 

Alteração  163 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 
Proposta de resolução Alteração 

16. Solicita que a ESA competente 

proceda à revisão das decisões de 

equivalência, pelo menos uma vez de três 

em três anos, e que essas revisões sejam 

tornadas públicas; 

16. Solicita que a ESA competente 

submeta a supervisão e revisão 

permanentes as decisões de equivalência, 

tendo em conta não só os requisitos legais 

e a qualidade da supervisão, mas também 

as evoluções relevantes do mercado; 

solicita que essas revisões sejam tornadas 

públicas; 

Or. en 

 



 

PE621.121v01-00 82/115 AM\1152343PT.docx 

PT 

Alteração  164 

Barbara Kappel 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 
Proposta de resolução Alteração 

16. Solicita que a ESA competente 

proceda à revisão das decisões de 

equivalência, pelo menos uma vez de três 

em três anos, e que essas revisões sejam 

tornadas públicas; 

16. Solicita que a ESA competente 

proceda à revisão contínua das decisões de 

equivalência e que essas revisões sejam 

tornadas públicas; 

Or. en 

 

Alteração  165 

Bernard Monot 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 
Proposta de resolução Alteração 

16. Solicita que a ESA competente 

proceda à revisão das decisões de 

equivalência, pelo menos uma vez de três 

em três anos, e que essas revisões sejam 

tornadas públicas; 

16. Solicita que a ESA competente 

proceda à revisão das decisões de 

equivalência, pelo menos uma vez por ano, 

e que essas revisões sejam tornadas 

públicas; 

Or. fr 

 

Alteração  166 

Markus Ferber 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 
Proposta de resolução Alteração 

16. Solicita que a ESA competente 

proceda à revisão das decisões de 

equivalência, pelo menos uma vez de três 

em três anos, e que essas revisões sejam 

16. Solicita que a ESA competente 

proceda à revisão das decisões de 

equivalência, pelo menos uma vez de dois 

em dois anos, e que essas revisões sejam 

tornadas públicas; salienta que, em caso de 
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tornadas públicas; alterações legislativas importantes no país 

terceiro em questão, poderá ser necessária 

a realização de avaliações ad hoc; 

Or. en 

 

Alteração  167 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 
Proposta de resolução Alteração 

16. Solicita que a ESA competente 

proceda à revisão das decisões de 

equivalência, pelo menos uma vez de três 

em três anos, e que essas revisões sejam 

tornadas públicas; 

16. Solicita que a ESA competente 

proceda à revisão das decisões de 

equivalência uma vez de três em três anos, 

e que essas revisões sejam tornadas 

públicas; 

Or. en 

 

Alteração  168 

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

Vandenkendelaere, Fulvio Martusciello, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 
Proposta de resolução Alteração 

16. Solicita que a ESA competente 

proceda à revisão das decisões de 

equivalência, pelo menos uma vez de três 

em três anos, e que essas revisões sejam 

tornadas públicas; 

16. Solicita que a ESA competente 

proceda à revisão das decisões de 

equivalência, pelo menos uma vez de três 

em três anos ou em caso de alterações no 

quadro regulamentar do país terceiro que 

possam pôr em causa a decisão de 

equivalência, e que essas revisões sejam 

tornadas públicas; 

Or. en 
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Alteração  169 

Burkhard Balz 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 
Proposta de resolução Alteração 

16. Solicita que a ESA competente 

proceda à revisão das decisões de 

equivalência, pelo menos uma vez de três 

em três anos, e que essas revisões sejam 

tornadas públicas; 

16. Solicita que a ESA competente 

proceda à revisão das decisões de 

equivalência, pelo menos uma vez de três 

em três anos ou em caso de alterações 

significativas no quadro regulamentar do 

país terceiro que possam pôr em causa a 

decisão de equivalência, e que essas 

revisões sejam tornadas públicas; 

Or. en 

 

Alteração  170 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 
Proposta de resolução Alteração 

16. Solicita que a ESA competente 

proceda à revisão das decisões de 

equivalência, pelo menos uma vez de três 

em três anos, e que essas revisões sejam 

tornadas públicas; 

16. Solicita que a ESA competente 

proceda à revisão das decisões de 

equivalência, pelo menos uma vez de três 

em três anos, e que essas revisões sejam 

tornadas públicas; salienta que essas 

revisões devem basear-se, pelo menos, na 

legislação pertinente e na sua aplicação, 

bem como nas práticas de supervisão 

pertinentes no país terceiro em causa; 

Or. en 

 

Alteração  171 

Philippe Lamberts 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 
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N.º 16 

 
Proposta de resolução Alteração 

16. Solicita que a ESA competente 

proceda à revisão das decisões de 

equivalência, pelo menos uma vez de três 

em três anos, e que essas revisões sejam 

tornadas públicas; 

16. Solicita que a ESA competente 

proceda à revisão das decisões de 

equivalência, pelo menos uma vez de três 

em três anos, e que essas revisões sejam 

tornadas públicas; apela, tal como 

proposto pela Comissão no âmbito do 

processo de revisão das ESA, à 

simplificação dos acordos de cooperação 

com as autoridades de supervisão de 

países terceiros, por forma a assegurar 

notificações regulares de eventuais 

alterações relativas ao quadro jurídico do 

país terceiro pertinente e à sua aplicação;  

Or. en 

 

Alteração  172 

Philippe Lamberts 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 16-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 16-A. Lamenta, no entanto, que a 

Comissão não tenha proposto, no âmbito 

da revisão das ESA, qualquer novo 

mecanismo de controlo para o 

Parlamento Europeu e o Conselho, e 

tenciona alterar as propostas legislativas 

em conformidade; 

Or. en 

 

Alteração  173 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Proposta de resolução 

N.º 16-A (novo) 
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Proposta de resolução Alteração 

 16-A. Solicita ainda à Comissão que 

proceda a avaliações ad hoc das 

disposições em matéria de equivalência 

com base em pedidos fundamentados do 

Parlamento, do Conselho, das ESA e, se 

for caso disso, do BCE, das Autoridades 

Competentes Nacionais (ACN) e do 

ESRB; 

Or. en 

 

Alteração  174 

Roberto Gualtieri 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 
Proposta de resolução Alteração 

17. Convida a Comissão a considerar 

a possibilidade de introduzir um processo 

de pedido de concessão de equivalência, 

suscetível de ser aberto aos países 

terceiros em data especificada num 

determinado ato legislativo; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  175 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 
Proposta de resolução Alteração 

17. Convida a Comissão a considerar 

a possibilidade de introduzir um processo 

de pedido de concessão de equivalência, 

suscetível de ser aberto aos países 

terceiros em data especificada num 

Suprimido 
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determinado ato legislativo; 

Or. en 

 

Alteração  176 

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

Martusciello 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 
Proposta de resolução Alteração 

17. Convida a Comissão a considerar 

a possibilidade de introduzir um processo 

de pedido de concessão de equivalência, 

suscetível de ser aberto aos países 

terceiros em data especificada num 

determinado ato legislativo; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  177 

Bernard Monot 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 
Proposta de resolução Alteração 

17. Convida a Comissão a considerar a 

possibilidade de introduzir um processo de 

pedido de concessão de equivalência, 

suscetível de ser aberto aos países terceiros 

em data especificada num determinado 

ato legislativo; 

17. Convida a Comissão a criar um 

procedimento de pedido de concessão de 

equivalência a submeter aos países 

terceiros em benefício dos intervenientes 

europeus; 

Or. fr 

 

Alteração  178 

Manuel dos Santos 
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Proposta de resolução 

N.º 17 

 
Proposta de resolução Alteração 

17. Convida a Comissão a considerar a 

possibilidade de introduzir um processo de 

pedido de concessão de equivalência, 

suscetível de ser aberto aos países terceiros 

em data especificada num determinado ato 

legislativo; 

17. Convida a Comissão a considerar, 

na definição de um quadro de 

equivalência, a possibilidade de introduzir 

um processo de pedido de concessão de 

equivalência, suscetível de ser aberto aos 

países terceiros em data especificada num 

determinado ato legislativo; 

Or. en 

 

Alteração  179 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 
Proposta de resolução Alteração 

18. Exorta a Comissão a proceder a um 

exame aprofundado de todas as decisões 

de equivalência que tomou, a fim de 

identificar os êxitos e os fracassos do atual 

regime de equivalência; 

18. Exorta a Comissão a proceder, no 

processo de adoção de um ato legislativo 

para estabelecer um regime de 

equivalência, a um exame das decisões de 

equivalência que tomou, a fim de 

determinar a adequação do atual regime 

de equivalência e averiguar se as 

entidades de países terceiros que têm 

acesso ao mercado da UE com base numa 

decisão prévia de equivalência são 

tratadas de forma mais favorável do que 

as empresas da UE; nos casos em que a 

legislação financeira da UE transfere 

para as regras e as autoridades de países 

terceiros a supervisão de entidades de 

países terceiros que exercem atividades na 

UE, solicita à Comissão que avalie se essa 

total conformidade por substituição 

(«substituted compliance») é do interesse 

da UE, nomeadamente no que se refere à 

proteção dos investidores e dos 

consumidores na UE; 
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Or. en 

 

Alteração  180 

Manuel dos Santos 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 
Proposta de resolução Alteração 

18. Exorta a Comissão a proceder a um 

exame aprofundado de todas as decisões 

de equivalência que tomou, a fim de 

identificar os êxitos e os fracassos do atual 

regime de equivalência; 

18. Exorta a Comissão a proceder a um 

exame de todas as decisões de equivalência 

que tomou, a fim de determinar a 

adequação do atual regime de 

equivalência; 

Or. en 

 

Alteração  181 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Gabriel Mato, Fulvio Martusciello 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 
Proposta de resolução Alteração 

18. Exorta a Comissão a proceder a um 

exame aprofundado de todas as decisões de 

equivalência que tomou, a fim de 

identificar os êxitos e os fracassos do atual 

regime de equivalência; 

18. Exorta a Comissão a proceder a um 

exame aprofundado de todas as decisões de 

equivalência que tomou, a fim de 

identificar os êxitos e os fracassos do atual 

regime de equivalência, e a avaliar se o 

quadro de equivalência atualmente 

contido nos atos legislativos da UE pode 

conduzir a um tratamento mais favorável 

das empresas de países terceiros 

comparativamente às empresas da UE; 

Or. en 

 

Alteração  182 

Markus Ferber 

 

Proposta de resolução 
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N.º 18 

 
Proposta de resolução Alteração 

18. Exorta a Comissão a proceder a um 

exame aprofundado de todas as decisões de 

equivalência que tomou, a fim de 

identificar os êxitos e os fracassos do atual 

regime de equivalência; 

18. Exorta a Comissão a proceder a um 

exame aprofundado de todas as decisões de 

equivalência que tomou, a fim de 

identificar os êxitos e os fracassos do atual 

regime de equivalência, e a retirar ilações 

para eventuais melhorias; 

Or. en 

 

Alteração  183 

Philippe Lamberts 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 
Proposta de resolução Alteração 

18. Exorta a Comissão a proceder a um 

exame aprofundado de todas as decisões de 

equivalência que tomou, a fim de 

identificar os êxitos e os fracassos do atual 

regime de equivalência; 

18. Exorta a Comissão a proceder a um 

exame aprofundado de todas as decisões de 

equivalência que tomou, a fim de 

identificar os êxitos e os fracassos do atual 

regime de equivalência, e a tornar pública 

essa avaliação; 

Or. en 

 

Alteração  184 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 18-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 18-A. Insiste em que o processo de 

concessão de equivalência a um país 

terceiro no domínio dos serviços 

financeiros deve ser sempre analisado 

pelo Parlamento Europeu para fins de 
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uma maior transparência; 

Or. en 

 

Alteração  185 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 18-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 18-B. Solicita à Comissão que, a partir 

do momento da adoção do presente 

relatório, informe atempadamente o 

Parlamento Europeu das decisões de 

equivalência concedidas, suspensas ou 

revogadas; 

Or. en 

 

Alteração  186 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 18-C (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 18-C. Solicita que, pelo menos uma vez 

por ano, a Comissão forneça ao 

Parlamento Europeu uma lista das 

decisões de equivalência concedidas, 

suspensas ou revogadas, explicando os 

fundamentos dessas decisões; salienta 

que, em caso de desacordo com alguma 

das decisões tomadas, o Parlamento 

Europeu solicitará à Comissão que 

reexamine essa decisão, explicando as 

razões de tal pedido; 

Or. en 
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Alteração  187 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

19. Salienta que deve ser dada uma 

atenção especial ao regime de 

equivalência entre a UE e países terceiros 

de grande impacto, a fim de criar relações 

regulamentares estáveis e resilientes com 

os países que tenham relações financeiras 

estreitas com a União; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  188 

Roberto Gualtieri 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

19. Salienta que deve ser dada uma 

atenção especial ao regime de 

equivalência entre a UE e países terceiros 

de grande impacto, a fim de criar relações 

regulamentares estáveis e resilientes com 

os países que tenham relações financeiras 

estreitas com a União; 

19. Salienta que mecanismos de 

equivalência melhorados e revistos 

constituem instrumentos adequados para 

fazer face à situação após a saída do 

Reino Unido da União Europeia; 

Or. en 

 

Alteração  189 

Manuel dos Santos 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

19. Salienta que deve ser dada uma 19. Exorta a Comissão a analisar se é 
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atenção especial ao regime de 

equivalência entre a UE e países terceiros 

de grande impacto, a fim de criar relações 

regulamentares estáveis e resilientes com 

os países que tenham relações financeiras 

estreitas com a União; 

do interesse da UE adotar um regime de 

equivalência mais proporcional entre a UE 

e países terceiros de grande impacto; 

Or. en 

 

Alteração  190 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

19. Salienta que deve ser dada uma 

atenção especial ao regime de equivalência 

entre a UE e países terceiros de grande 

impacto, a fim de criar relações 

regulamentares estáveis e resilientes com 

os países que tenham relações financeiras 

estreitas com a União; 

19. Salienta que deve ser dada uma 

atenção especial ao regime de equivalência 

a estabelecer com o Reino Unido após o 

Brexit; no caso de se confirmar o período 

transitório para o Reino Unido sair da 
UE, a continuidade jurídica é assegurada, 

podendo ser tomadas decisões de 

equivalência serenas, atempadas e 

equilibradas; na ausência desse período 

transitório, a Comissão e as ESA devem 

estar preparadas para garantir que não só 

seja possível o acesso adequado do Reino 

Unido aos mercados de serviços 

financeiros, mas também que a 

preservação da estabilidade financeira, a 

integridade do mercado único e a 

autonomia de decisão na União Europeia 

esteja assegurada no momento em que o 

Reino Unido se tornar um país terceiro; 

Or. en 

 

Alteração  191 

Bernard Monot 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 
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Proposta de resolução Alteração 

19. Salienta que deve ser dada uma 

atenção especial ao regime de equivalência 

entre a UE e países terceiros de grande 

impacto, a fim de criar relações 

regulamentares estáveis e resilientes com 

os países que tenham relações financeiras 

estreitas com a União; 

19. Salienta que deve ser dada uma 

atenção especial ao regime de equivalência 

entre a UE, os EUA e a Grã-Bretanha, a 

fim de criar relações regulamentares 

resilientes e que não sejam unívocas com 

os esses países que têm relações 

financeiras estreitas com a União; 

Or. fr 

 

Alteração  192 

Philippe Lamberts 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

19. Salienta que deve ser dada uma 

atenção especial ao regime de equivalência 

entre a UE e países terceiros de grande 

impacto, a fim de criar relações 

regulamentares estáveis e resilientes com 

os países que tenham relações financeiras 

estreitas com a União; 

19. Salienta que deve ser dada uma 

atenção específica aos regimes de 

equivalência entre a UE e países terceiros 

de grande impacto, a fim de reforçar o 

primado do direito da UE nestas relações 

e criar relações regulamentares estáveis e 

resilientes com os países que tenham 

relações financeiras estreitas com a União; 

Or. en 

 

Alteração  193 

Markus Ferber 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

19. Salienta que deve ser dada uma 

atenção especial ao regime de equivalência 

entre a UE e países terceiros de grande 

impacto, a fim de criar relações 

19. Salienta que deve ser dada uma 

atenção especial ao regime de equivalência 

entre a UE e países terceiros de grande 

impacto, a fim de criar relações 
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regulamentares estáveis e resilientes com 

os países que tenham relações financeiras 

estreitas com a União; 

regulamentares estáveis e resilientes com 

os países que tenham relações financeiras 

estreitas com a União; frisa que tal não 

deve conduzir a um regime de 

equivalência a dois níveis e que as normas 

da União devem ser sempre respeitadas; 

Or. en 

 

Alteração  194 

Manuel dos Santos 

 

Proposta de resolução 

N.º 19-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 19-A. Salienta que a decisão do Reino 

Unido de sair da UE e não continuar a ser 

membro do EEE tem enormes implicações 

nas relações entre a UE e o Reino Unido 

no domínio dos serviços financeiros; 

Or. en 

 

Alteração  195 

Neena Gill 

 

Proposta de resolução 

N.º 19-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 19-A. Apela à definição de um conjunto 

coerente e transparente de critérios 

aplicáveis aos países terceiros de «grande 

impacto»; 

Or. en 

 

Alteração  196 
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Alain Lamassoure, Anne Sander, Burkhard Balz, Gabriel Mato, Tom 

Vandenkendelaere, Fulvio Martusciello 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 
Proposta de resolução Alteração 

20. Recorda a importância de que se 

revestem as Autoridades Competentes 

Nacionais (ACN) no âmbito do processo 

de autorização aplicável às instituições 

financeiras que pretendem delegar parte 

dos seus serviços de gestão de carteiras ou 

de gestão de riscos a prestadores de 

serviços sediados em países terceiros em 

que o regime regulamentar é comparável 

ao da UE; considera que as ANC dispõem 

das capacidades e dos conhecimentos 

técnicos necessários para avaliar 

corretamente os pedidos de aprovação de 

delegação; incentiva as ESA a reforçar a 

cooperação entre as ANC, com vista à 

partilha de boas práticas em matéria de 

cooperação regulamentar e no que diz 

respeito às atividades desenvolvidas com 

países terceiros; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  197 

Pervenche Berès, Roberto Gualtieri 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 
Proposta de resolução Alteração 

20. Recorda a importância de que se 

revestem as Autoridades Competentes 

Nacionais (ACN) no âmbito do processo 

de autorização aplicável às instituições 

financeiras que pretendem delegar parte 

dos seus serviços de gestão de carteiras ou 

de gestão de riscos a prestadores de 

serviços sediados em países terceiros em 

20. Congratula-se com a revisão em 

curso das ESA com vista a melhorar a 

supervisão dos mecanismos de delegação, 

externalização ou transferência de riscos 

pelas instituições financeiras; 
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que o regime regulamentar é comparável 

ao da UE; considera que as ANC dispõem 

das capacidades e dos conhecimentos 

técnicos necessários para avaliar 

corretamente os pedidos de aprovação de 

delegação; incentiva as ESA a reforçar a 

cooperação entre as ANC, com vista à 

partilha de boas práticas em matéria de 

cooperação regulamentar e no que diz 

respeito às atividades desenvolvidas com 

países terceiros; 

Or. en 

 

Alteração  198 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 
Proposta de resolução Alteração 

20. Recorda a importância de que se 

revestem as Autoridades Competentes 

Nacionais (ACN) no âmbito do processo 

de autorização aplicável às instituições 

financeiras que pretendem delegar parte 

dos seus serviços de gestão de carteiras ou 

de gestão de riscos a prestadores de 

serviços sediados em países terceiros em 

que o regime regulamentar é comparável 

ao da UE; considera que as ANC dispõem 

das capacidades e dos conhecimentos 

técnicos necessários para avaliar 

corretamente os pedidos de aprovação de 

delegação; incentiva as ESA a reforçar a 

cooperação entre as ANC, com vista à 

partilha de boas práticas em matéria de 

cooperação regulamentar e no que diz 

respeito às atividades desenvolvidas com 

países terceiros; 

20. Recorda que as ESA devem 

desempenhar um papel cada vez mais 

importante na análise dos quadros de 

supervisão de países terceiros, à medida 

que a UE continua a avançar no sentido 

da conclusão da União dos Mercados de 

Capitais; solicita, a este respeito, que as 

ESA pertinentes tenham a capacidade e 

os poderes para recolher, coligir e 

analisar dados; Recorda a importância de 

que se reveste uma estreita cooperação 

entre as ESA e as Autoridades 

Competentes Nacionais (ACN) com vista à 

partilha de boas práticas em matéria de 

cooperação regulamentar e no que diz 

respeito às atividades desenvolvidas com 

países terceiros; 

Or. en 
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Alteração  199 

Jonás Fernández 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 
Proposta de resolução Alteração 

20. Recorda a importância de que se 

revestem as Autoridades Competentes 

Nacionais (ACN) no âmbito do processo 

de autorização aplicável às instituições 

financeiras que pretendem delegar parte 

dos seus serviços de gestão de carteiras ou 

de gestão de riscos a prestadores de 

serviços sediados em países terceiros em 

que o regime regulamentar é comparável 

ao da UE; considera que as ANC dispõem 

das capacidades e dos conhecimentos 

técnicos necessários para avaliar 

corretamente os pedidos de aprovação de 

delegação; incentiva as ESA a reforçar a 

cooperação entre as ANC, com vista à 
partilha de boas práticas em matéria de 

cooperação regulamentar e no que diz 

respeito às atividades desenvolvidas com 

países terceiros; 

20. Recorda o papel das Autoridades 

Competentes Nacionais (ACN) no âmbito 

do processo de autorização aplicável às 

instituições financeiras que pretendem 

delegar parte dos seus serviços de gestão 

de carteiras ou de gestão de riscos a 

prestadores de serviços sediados em países 

terceiros; congratula-se com a revisão em 

curso do papel das ESA e das ACN para 

melhorar a supervisão do regime existente 

e a partilha de boas práticas em matéria de 

cooperação regulamentar e no que diz 

respeito às atividades desenvolvidas com 

países terceiros relativamente a produtos 

financeiros para os quais não exista um 

regime de equivalência; 

Or. en 

 

Alteração  200 

Philippe Lamberts 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 
Proposta de resolução Alteração 

20. Recorda a importância de que se 

revestem as Autoridades Competentes 

Nacionais (ACN) no âmbito do processo 

de autorização aplicável às instituições 

financeiras que pretendem delegar parte 

dos seus serviços de gestão de carteiras ou 

de gestão de riscos a prestadores de 

serviços sediados em países terceiros em 

20. Recorda o papel das Autoridades 

Competentes Nacionais (ACN) no âmbito 

do processo de autorização aplicável às 

instituições financeiras que pretendem 

delegar parte dos seus serviços de gestão 

de carteiras ou de gestão de riscos a 

prestadores de serviços sediados em países 

terceiros em que o regime regulamentar é 
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que o regime regulamentar é comparável 

ao da UE; considera que as ANC dispõem 

das capacidades e dos conhecimentos 

técnicos necessários para avaliar 

corretamente os pedidos de aprovação de 

delegação; incentiva as ESA a reforçar a 

cooperação entre as ANC, com vista à 

partilha de boas práticas em matéria de 

cooperação regulamentar e no que diz 

respeito às atividades desenvolvidas com 

países terceiros; 

considerado equivalente ao da UE; é de 

opinião que esse processo deve basear-se 

na capacidade efetiva da autoridade 

competente que autoriza a supervisão dos 

serviços externalizados, a fim de evitar o 

risco moral e os conflitos de interesses; 
considera que, antes de tal processo ser 

autorizado, a ESMA deve verificar se as 

ANC dispõem das capacidades e dos 

conhecimentos técnicos necessários para 

avaliar corretamente os pedidos de 

aprovação de delegação; solicita que a 

ESMA emita um parecer favorável a essa 

aprovação, a fim de promover a 

convergência e a aplicação uniforme do 

quadro jurídico do mercado único; 

incentiva as ESA a reforçar a cooperação 

entre as ANC, com vista à partilha de boas 

práticas em matéria de cooperação 

regulamentar e no que diz respeito às 

atividades desenvolvidas com países 

terceiros; 

Or. en 

 

Alteração  201 

Manuel dos Santos 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 
Proposta de resolução Alteração 

20. Recorda a importância de que se 

revestem as Autoridades Competentes 

Nacionais (ACN) no âmbito do processo 

de autorização aplicável às instituições 

financeiras que pretendem delegar parte 

dos seus serviços de gestão de carteiras ou 

de gestão de riscos a prestadores de 

serviços sediados em países terceiros em 

que o regime regulamentar é comparável 

ao da UE; considera que as ANC dispõem 

das capacidades e dos conhecimentos 

técnicos necessários para avaliar 

corretamente os pedidos de aprovação de 

20. Recorda a importância de que se 

revestem as Autoridades Competentes 

Nacionais (ACN) no âmbito do processo 

de autorização aplicável às instituições 

financeiras que pretendem delegar parte 

dos seus serviços de gestão de carteiras ou 

de gestão de riscos a prestadores de 

serviços sediados em países terceiros em 

que o regime regulamentar é comparável 

ao da UE; considera que as ANC e as ESA 

devem cooperar plenamente com vista à 

partilha de boas práticas em matéria de 

cooperação regulamentar e no que diz 
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delegação; incentiva as ESA a reforçar a 

cooperação entre as ANC, com vista à 

partilha de boas práticas em matéria de 

cooperação regulamentar e no que diz 

respeito às atividades desenvolvidas com 

países terceiros; 

respeito às atividades desenvolvidas com 

países terceiros; 

Or. en 

 

Alteração  202 

Barbara Kappel 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 
Proposta de resolução Alteração 

20. Recorda a importância de que se 

revestem as Autoridades Competentes 

Nacionais (ACN) no âmbito do processo 

de autorização aplicável às instituições 

financeiras que pretendem delegar parte 

dos seus serviços de gestão de carteiras ou 

de gestão de riscos a prestadores de 

serviços sediados em países terceiros em 

que o regime regulamentar é comparável 

ao da UE; considera que as ANC dispõem 

das capacidades e dos conhecimentos 

técnicos necessários para avaliar 

corretamente os pedidos de aprovação de 

delegação; incentiva as ESA a reforçar a 

cooperação entre as ANC, com vista à 

partilha de boas práticas em matéria de 

cooperação regulamentar e no que diz 

respeito às atividades desenvolvidas com 

países terceiros; 

20. Recorda a importância de que se 

revestem as Autoridades Competentes 

Nacionais (ACN) no âmbito do processo 

de autorização aplicável às instituições 

financeiras que pretendem delegar parte 

dos seus serviços de gestão de carteiras ou 

de gestão de riscos a prestadores de 

serviços sediados em países terceiros em 

que o regime regulamentar é comparável 

ao da UE; considera que as ANC dispõem 

das capacidades e dos conhecimentos 

técnicos necessários para avaliar 

corretamente os pedidos de aprovação de 

delegação; incentiva as ESA a reforçar a 

cooperação entre as ANC, com vista à 

partilha de boas práticas em matéria de 

cooperação regulamentar e no que diz 

respeito às atividades desenvolvidas com 

países terceiros, bem como aos desafios e 

problemas enfrentados; 

Or. en 

 

Alteração  203 

Bernard Monot 

 

Proposta de resolução 
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N.º 20 

 
Proposta de resolução Alteração 

20. Recorda a importância de que se 

revestem as Autoridades Competentes 

Nacionais (ACN) no âmbito do processo 

de autorização aplicável às instituições 

financeiras que pretendem delegar parte 

dos seus serviços de gestão de carteiras ou 

de gestão de riscos a prestadores de 

serviços sediados em países terceiros em 

que o regime regulamentar é comparável 

ao da UE; considera que as ANC dispõem 

das capacidades e dos conhecimentos 

técnicos necessários para avaliar 

corretamente os pedidos de aprovação de 

delegação; incentiva as ESA a reforçar a 

cooperação entre as ANC, com vista à 

partilha de boas práticas em matéria de 

cooperação regulamentar e no que diz 

respeito às atividades desenvolvidas com 

países terceiros; 

20. Recorda a importância de que se 

revestem as Autoridades Competentes 

Nacionais (ACN) no âmbito do processo 

de autorização aplicável às instituições 

financeiras que pretendem delegar parte 

dos seus serviços de gestão de carteiras ou 

de gestão de riscos a prestadores de 

serviços sediados em países terceiros em 

que o regime regulamentar é comparável 

ao da UE; considera que as ANC dispõem 

das capacidades e dos conhecimentos 

técnicos necessários para avaliar 

corretamente os pedidos de aprovação de 

delegação; incentiva as ESA a reforçar a 

cooperação entre as ANC, com vista à 

partilha de boas práticas em matéria de 

cooperação regulamentar e no que diz 

respeito às atividades desenvolvidas com 

países terceiros; considera que as ACN 

devem poder contestar ou bloquear a 

concessão de equivalência se os interesses 

dos seus intervenientes nacionais, a sua 

estabilidade financeira e o seu 

desenvolvimento económico forem 

afetados; salienta que os EUA procedem 

da mesma forma e que o Congresso norte-

americano, assim como as agências 

federais, não mostram hesitação quando 

se trata de pôr em causa a aplicabilidade 

dos acordos internacionais celebrados 

pelos EUA; 

Or. fr 

 

Alteração  204 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 
Proposta de resolução Alteração 
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20. Recorda a importância de que se 

revestem as Autoridades Competentes 

Nacionais (ACN) no âmbito do processo 

de autorização aplicável às instituições 

financeiras que pretendem delegar parte 

dos seus serviços de gestão de carteiras ou 

de gestão de riscos a prestadores de 

serviços sediados em países terceiros em 

que o regime regulamentar é comparável 

ao da UE; considera que as ANC dispõem 

das capacidades e dos conhecimentos 

técnicos necessários para avaliar 

corretamente os pedidos de aprovação de 

delegação; incentiva as ESA a reforçar a 

cooperação entre as ANC, com vista à 

partilha de boas práticas em matéria de 

cooperação regulamentar e no que diz 

respeito às atividades desenvolvidas com 

países terceiros; 

20. Recorda a importância de que se 

revestem as Autoridades Competentes 

Nacionais (ACN) no âmbito do processo 

de autorização aplicável às instituições 

financeiras que pretendem delegar parte 

dos seus serviços de gestão de carteiras ou 

de gestão de riscos a prestadores de 

serviços sediados em países terceiros em 

que o regime regulamentar é comparável 

ao da UE; considera que as ANC dispõem 

das capacidades e dos conhecimentos 

técnicos necessários para avaliar 

corretamente os pedidos de aprovação de 

delegação; incentiva as ESA a reforçar a 

cooperação entre as ANC, com vista à 

partilha de boas práticas em matéria de 

cooperação regulamentar e no que diz 

respeito às atividades desenvolvidas com 

países terceiros; considera que os Estados-

Membros devem poder limitar as decisões 

de equivalência nos seus próprios países, 

a fim de garantir a estabilidade dos seus 

sistemas financeiros e economias; 

Or. en 

 

Alteração  205 

Markus Ferber 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 
Proposta de resolução Alteração 

20. Recorda a importância de que se 

revestem as Autoridades Competentes 

Nacionais (ACN) no âmbito do processo 

de autorização aplicável às instituições 

financeiras que pretendem delegar parte 

dos seus serviços de gestão de carteiras ou 

de gestão de riscos a prestadores de 

serviços sediados em países terceiros em 

que o regime regulamentar é comparável 

ao da UE; considera que as ANC dispõem 

das capacidades e dos conhecimentos 

técnicos necessários para avaliar 

20. Recorda a importância de que se 

revestem as Autoridades Competentes 

Nacionais (ACN) no âmbito do processo 

de autorização aplicável às instituições 

financeiras que pretendem delegar parte 

dos seus serviços de gestão de carteiras ou 

de gestão de riscos a prestadores de 

serviços sediados em países terceiros em 

que o regime regulamentar é comparável 

ao da UE; considera que as ANC dispõem 

das capacidades e dos conhecimentos 

técnicos necessários para avaliar 
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corretamente os pedidos de aprovação de 

delegação; incentiva as ESA a reforçar a 

cooperação entre as ANC, com vista à 

partilha de boas práticas em matéria de 

cooperação regulamentar e no que diz 

respeito às atividades desenvolvidas com 

países terceiros; 

corretamente os pedidos de aprovação de 

delegação; incentiva as ESA a reforçar a 

cooperação entre as ANC, com vista à 

partilha de boas práticas em matéria de 

cooperação regulamentar e no que diz 

respeito às atividades desenvolvidas com 

países terceiros; salienta a necessidade de 

as ESA garantirem uma aplicação 

coerente dessas práticas; 

Or. en 

 

Alteração  206 

Philippe Lamberts 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 20-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 20-A. Concorda com o BCE e a ESMA 

quando afirmam que a finalidade das 

sucursais localizadas em países terceiros é 

satisfazer as necessidades locais e que a 

utilização de sucursais localizadas fora da 

UE deve basear-se em razões objetivas 

relacionadas com os serviços prestados na 

jurisdição não pertencente à UE, não 

devendo resultar numa situação em que 

essas sucursais desempenhem funções 

relevantes ou prestem serviços de novo à 

UE;  

Or. en 

 

Alteração  207 

Philippe Lamberts 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 20-B (novo) 
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Proposta de resolução Alteração 

 20-B. Salienta que, na ausência de 

decisões de equivalência aplicáveis ou de 

acordos internacionais alternativos que 

rejam a prestação de serviços em 

conformidade com o EMIR 2.2, os 

prestadores de serviços estabelecidos no 

Reino Unido teriam de se reinstalar na 

UE para prestar serviços financeiros no 

mercado interno; sublinha, a este 

respeito, a necessidade de supervisionar 

de perto os acordos de externalização 

para evitar o estabelecimento na União de 

«conchas vazias» que visem eludir o 

quadro regulamentar da UE;  

Or. en 

 

Alteração  208 

Roberto Gualtieri 

 

Proposta de resolução 

Subtítulo 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

O papel da UE no processo de fixação de 

normas a nível mundial para a 

regulamentação financeira 

Papel da UE no processo de fixação de 

normas a nível mundial para a 

regulamentação financeira 

Or. en 

 

Alteração  209 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 
Proposta de resolução Alteração 

21. Sublinha a importância do papel 

desempenhado pela UE no estabelecimento 

de normas a nível mundial, como forma de 

21. Sublinha a importância do papel 

desempenhado pela UE no estabelecimento 

de normas a nível mundial, como forma de 
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contribuir para a coerência da 

regulamentação financeira a nível 

internacional, de maximizar a estabilidade 

financeira, de prevenir a ocorrência de 

lacunas legislativas entre jurisdições, bem 

como de criar um sistema financeiro 

internacional eficiente; 

contribuir para uma regulamentação 

financeira mais rigorosa no sistema 

financeiro mundial, de maximizar a 

estabilidade financeira, de prevenir a 

ocorrência de lacunas legislativas entre 

jurisdições que limitam severamente a 

interconexão do sistema e a dimensão das 

instituições financeiras internacionais; 

Or. en 

 

Alteração  210 

Bernard Monot 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 
Proposta de resolução Alteração 

21. Sublinha a importância do papel 

desempenhado pela UE no estabelecimento 

de normas a nível mundial, como forma de 

contribuir para a coerência da 

regulamentação financeira a nível 

internacional, de maximizar a estabilidade 

financeira, de prevenir a ocorrência de 

lacunas legislativas entre jurisdições, bem 

como de criar um sistema financeiro 

internacional eficiente; 

21. Sublinha o papel ativo 

desempenhado pela UE no estabelecimento 

de normas a nível mundial, como forma de 

contribuir para a coerência da 

regulamentação financeira a nível 

internacional, de procurar maximizar a 

estabilidade financeira, de prevenir a 

ocorrência de lacunas legislativas entre 

jurisdições, bem como de criar, tanto 

quanto possível, um sistema financeiro 

internacional eficiente; 

Or. fr 

 

Alteração  211 

Philippe Lamberts 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 
Proposta de resolução Alteração 

21. Sublinha a importância do papel 

desempenhado pela UE no estabelecimento 

21. Sublinha a importância do papel 

desempenhado pela UE no estabelecimento 
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de normas a nível mundial, como forma de 

contribuir para a coerência da 

regulamentação financeira a nível 

internacional, de maximizar a estabilidade 

financeira, de prevenir a ocorrência de 

lacunas legislativas entre jurisdições, bem 

como de criar um sistema financeiro 

internacional eficiente; 

de normas a nível mundial, como forma de 

contribuir para a coerência da 

regulamentação financeira a nível 

internacional, de maximizar a estabilidade 

financeira, de reduzir os riscos sistémicos, 

de proteger os consumidores e os 

investidores e de prevenir a ocorrência de 

lacunas legislativas entre jurisdições, bem 

como de criar um sistema financeiro 

internacional eficiente; 

Or. en 

 

Alteração  212 

Ashley Fox 

 

Proposta de resolução 

N.º 21-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 21-A. Acolhe com satisfação os 

comentários do vice-presidente Valdis 

Dombrovskis sobre o caráter 

internacional do nosso sistema financeiro 

e a importância da cooperação mundial 

durante o seu discurso na Eurofi em 14 

de setembro de 2017; 

Or. en 

 

Alteração  213 

Manuel dos Santos 

 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 
Proposta de resolução Alteração 

22. Solicita a participação ativa da 

Comissão, dos Estados-Membros e das 

ESA nos organismos internacionais de 

normalização em matéria de serviços 

financeiros; realça a necessidade de uma 

22. Solicita a participação ativa da 

Comissão, dos Estados-Membros e das 

ESA nos organismos internacionais de 

normalização em matéria de serviços 

financeiros; 
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aplicação coerente das normas 

internacionais, a fim de obter melhores 

resultados em matéria de cooperação 

regulamentar com outras jurisdições e de 

melhorar a estabilidade financeira a nível 

mundial; 

Or. en 

 

Alteração  214 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 
Proposta de resolução Alteração 

22. Solicita a participação ativa da 

Comissão, dos Estados-Membros e das 

ESA nos organismos internacionais de 

normalização em matéria de serviços 

financeiros; realça a necessidade de uma 

aplicação coerente das normas 

internacionais, a fim de obter melhores 

resultados em matéria de cooperação 

regulamentar com outras jurisdições e de 

melhorar a estabilidade financeira a nível 

mundial; 

22. Solicita a participação ativa da 

Comissão, dos Estados-Membros e das 

ESA nos organismos internacionais de 

normalização em matéria de serviços 

financeiros para a obtenção de melhores 

resultados em matéria de cooperação 

regulamentar com outras jurisdições e para 

melhorar a estabilidade financeira a nível 

mundial, tendo em devida conta o 

interesse e as especificidades do mercado 

financeiro da UE; 

Or. en 

 

Alteração  215 

Bernard Monot 

 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 
Proposta de resolução Alteração 

22. Solicita a participação ativa da 

Comissão, dos Estados-Membros e das 

ESA nos organismos internacionais de 

normalização em matéria de serviços 

financeiros; realça a necessidade de uma 

22. Solicita a participação ativa dos 

Estados-Membros que sejam igualmente 

membros do G20 nos organismos 

internacionais de coordenação em matéria 

de serviços financeiros; realça o interesse 
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aplicação coerente das normas 

internacionais, a fim de obter melhores 

resultados em matéria de cooperação 

regulamentar com outras jurisdições e de 

melhorar a estabilidade financeira a nível 

mundial; 

teórico de uma aplicação coerente das 

normas internacionais, a fim de obter 

melhores resultados em matéria de 

cooperação regulamentar com outras 

jurisdições e de melhorar a estabilidade 

financeira a nível mundial; lamenta, em 

contrapartida, o unilateralismo e a 

transposição desigual das normas 

decorrentes da coordenação 

internacional, que, na prática, conduzem 

sempre à facilitação da penetração dos 

intervenientes não europeus nas 

economias dos Estados-Membros; 

Or. fr 

 

Alteração  216 

Barbara Kappel 

 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 
Proposta de resolução Alteração 

22. Solicita a participação ativa da 

Comissão, dos Estados-Membros e das 

ESA nos organismos internacionais de 

normalização em matéria de serviços 

financeiros; realça a necessidade de uma 

aplicação coerente das normas 

internacionais, a fim de obter melhores 

resultados em matéria de cooperação 

regulamentar com outras jurisdições e de 

melhorar a estabilidade financeira a nível 

mundial; 

22. Solicita uma abordagem 

construtiva da Comissão, dos Estados-

Membros e das ESA nos organismos 

internacionais de normalização em matéria 

de serviços financeiros; realça a 

necessidade de uma aplicação coerente das 

normas internacionais, a fim de obter 

melhores resultados em matéria de 

cooperação regulamentar com outras 

jurisdições e de melhorar a estabilidade 

financeira a nível mundial; 

Or. en 

 

Alteração  217 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta de resolução 

N.º 22 
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Proposta de resolução Alteração 

22. Solicita a participação ativa da 

Comissão, dos Estados-Membros e das 

ESA nos organismos internacionais de 

normalização em matéria de serviços 

financeiros; realça a necessidade de uma 

aplicação coerente das normas 

internacionais, a fim de obter melhores 

resultados em matéria de cooperação 

regulamentar com outras jurisdições e de 

melhorar a estabilidade financeira a nível 

mundial; 

22. Solicita a participação ativa da 

Comissão, dos Estados-Membros e das 

ESA nos organismos internacionais de 

normalização em matéria de serviços 

financeiros; realça a necessidade de 

melhorar as normas internacionais, a fim 

de obter melhores resultados em matéria de 

cooperação regulamentar com outras 

jurisdições e de melhorar a estabilidade 

financeira a nível mundial; 

Or. en 

 

Alteração  218 

Philippe Lamberts 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 
Proposta de resolução Alteração 

22. Solicita a participação ativa da 

Comissão, dos Estados-Membros e das 

ESA nos organismos internacionais de 

normalização em matéria de serviços 

financeiros; realça a necessidade de uma 

aplicação coerente das normas 

internacionais, a fim de obter melhores 

resultados em matéria de cooperação 

regulamentar com outras jurisdições e de 

melhorar a estabilidade financeira a nível 

mundial; 

22. Solicita a participação ativa da 

Comissão, do Parlamento Europeu, dos 

Estados-Membros e das ESA nos 

organismos internacionais de normalização 

em matéria de serviços financeiros; realça 

a necessidade de uma aplicação coerente 

das normas internacionais, a fim de obter 

melhores resultados em matéria de 

cooperação regulamentar com outras 

jurisdições e de melhorar a estabilidade 

financeira a nível mundial; recorda os 

pedidos dirigidos à Comissão no seu 

relatório sobre o papel da UE no quadro 

das instituições e dos organismos 

financeiros, monetários e reguladores 

internacionais; 

Or. en 
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Alteração  219 

Markus Ferber 

 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 
Proposta de resolução Alteração 

22. Solicita a participação ativa da 

Comissão, dos Estados-Membros e das 

ESA nos organismos internacionais de 

normalização em matéria de serviços 

financeiros; realça a necessidade de uma 

aplicação coerente das normas 

internacionais, a fim de obter melhores 

resultados em matéria de cooperação 

regulamentar com outras jurisdições e de 

melhorar a estabilidade financeira a nível 

mundial; 

22. Solicita a participação ativa da 

Comissão, dos Estados-Membros e das 

ESA nos organismos internacionais de 

normalização em matéria de serviços 

financeiros; salienta a necessidade de 

todos os participantes da UE coordenarem 

as posições de forma eficaz para alcançar 

o melhor resultado; realça a necessidade 

de uma aplicação coerente das normas 

internacionais, a fim de obter melhores 

resultados em matéria de cooperação 

regulamentar com outras jurisdições e de 

melhorar a estabilidade financeira a nível 

mundial; 

Or. en 

 

Alteração  220 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposta de resolução 

N.º 22-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 22-A. Solicita à Comissão que avalie 

atempadamente o impacto das novas 

tecnologias nos serviços financeiros e 

proponha, se for caso disso, estratégias 

europeias comuns de regulamentação e 

supervisão; salienta que a UE deve 

desempenhar um papel fundamental na 

definição de normas internacionais para 

as novas tecnologias, a fim de abrir 

caminho a essa inovação, garantir a 

proteção dos consumidores e preservar a 

estabilidade financeira; 
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Or. en 

 

Alteração  221 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 
Proposta de resolução Alteração 

23. Apela, para este efeito, além disso, 

ao reforço do Diálogo Regulador dos 

Mercados Financeiros UE-EUA no 

sentido de prever reuniões mais regulares; 

salienta que a UE deve fazer pressão no 

sentido de incluir um capítulo sobre 

serviços financeiros em todo e qualquer 

futuro acordo de comércio UE-EUA; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  222 

Manuel dos Santos 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 
Proposta de resolução Alteração 

23. Apela, para este efeito, além disso, 

ao reforço do Diálogo Regulador dos 

Mercados Financeiros UE-EUA no 

sentido de prever reuniões mais regulares; 

salienta que a UE deve fazer pressão no 

sentido de incluir um capítulo sobre 

serviços financeiros em todo e qualquer 

futuro acordo de comércio UE-EUA; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  223 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Fulvio Martusciello 
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Proposta de resolução 

N.º 23 

 
Proposta de resolução Alteração 

23. Apela, para este efeito, além disso, 

ao reforço do Diálogo Regulador dos 

Mercados Financeiros UE-EUA no 

sentido de prever reuniões mais regulares; 

salienta que a UE deve fazer pressão no 

sentido de incluir um capítulo sobre 

serviços financeiros em todo e qualquer 

futuro acordo de comércio UE-EUA; 

23. Apela, para este efeito, além disso, 

ao reforço do Fórum Comum de 

Regulamentação Financeira UE-EUA no 

sentido de prever reuniões mais regulares; 

Or. en 

 

Alteração  224 

Philippe Lamberts 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 
Proposta de resolução Alteração 

23. Apela, para este efeito, além disso, 

ao reforço do Diálogo Regulador dos 

Mercados Financeiros UE-EUA no sentido 

de prever reuniões mais regulares; salienta 

que a UE deve fazer pressão no sentido de 

incluir um capítulo sobre serviços 

financeiros em todo e qualquer futuro 

acordo de comércio UE-EUA; 

23. Apela, para este efeito, além disso, 

ao reforço do Diálogo Regulador dos 

Mercados Financeiros UE-EUA no sentido 

de prever reuniões mais regulares; 

Or. en 

 

Alteração  225 

Roberto Gualtieri, Jonás Fernández 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 
Proposta de resolução Alteração 

23. Apela, para este efeito, além disso, 23. Apela, para este efeito, além disso, 
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ao reforço do Diálogo Regulador dos 

Mercados Financeiros UE-EUA no sentido 

de prever reuniões mais regulares; salienta 

que a UE deve fazer pressão no sentido de 

incluir um capítulo sobre serviços 

financeiros em todo e qualquer futuro 

acordo de comércio UE-EUA; 

ao reforço do Diálogo Regulador dos 

Mercados Financeiros UE-EUA no sentido 

de prever reuniões mais regulares; 

Or. en 

 

Alteração  226 

Burkhard Balz 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 
Proposta de resolução Alteração 

23. Apela, para este efeito, além disso, 

ao reforço do Diálogo Regulador dos 

Mercados Financeiros UE-EUA no sentido 

de prever reuniões mais regulares; salienta 

que a UE deve fazer pressão no sentido de 

incluir um capítulo sobre serviços 

financeiros em todo e qualquer futuro 

acordo de comércio UE-EUA; 

23. Apela, para este efeito, além disso, 

ao reforço do Diálogo Regulador dos 

Mercados Financeiros UE-EUA no sentido 

de prever reuniões mais regulares com o 

intuito de promover uma coordenação 

mais frequente e coerente; 

Or. en 

 

Alteração  227 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 
Proposta de resolução Alteração 

23. Apela, para este efeito, além disso, 

ao reforço do Diálogo Regulador dos 

Mercados Financeiros UE-EUA no sentido 

de prever reuniões mais regulares; salienta 

que a UE deve fazer pressão no sentido de 

incluir um capítulo sobre serviços 

financeiros em todo e qualquer futuro 

23. Apela, para este efeito, além disso, 

ao reforço do Diálogo Regulador dos 

Mercados Financeiros UE-EUA no sentido 

de prever reuniões mais regulares; salienta 

que a UE deve ter uma abordagem 

extremamente cautelosa no sentido de 

uma maior integração financeira com os 
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acordo de comércio UE-EUA; EUA; 

Or. en 

 

Alteração  228 

Bernard Monot 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 
Proposta de resolução Alteração 

23. Apela, para este efeito, além disso, 

ao reforço do Diálogo Regulador dos 

Mercados Financeiros UE-EUA no sentido 

de prever reuniões mais regulares; salienta 

que a UE deve fazer pressão no sentido de 

incluir um capítulo sobre serviços 

financeiros em todo e qualquer futuro 

acordo de comércio UE-EUA; 

23. Apela, para este efeito, além disso, 

ao reforço do Diálogo Regulador dos 

Mercados Financeiros UE-EUA no sentido 

de prever reuniões mais regulares; salienta 

que a UE deve evitar a todo o custo a 

possibilidade de incluir um capítulo sobre 

serviços financeiros em todo e qualquer 

futuro acordo de comércio UE-EUA; 

Or. fr 

Alteração  229 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 
Proposta de resolução Alteração 

23. Apela, para este efeito, além disso, 

ao reforço do Diálogo Regulador dos 

Mercados Financeiros UE-EUA no sentido 

de prever reuniões mais regulares; salienta 

que a UE deve fazer pressão no sentido de 

incluir um capítulo sobre serviços 

financeiros em todo e qualquer futuro 

acordo de comércio UE-EUA; 

23. Apela, para este efeito, além disso, 

ao reforço do Diálogo Regulador dos 

Mercados Financeiros UE-EUA no sentido 

de prever reuniões mais regulares; salienta 

que a UE deve fazer pressão no sentido de 

incluir um capítulo sobre serviços 

financeiros em todo e qualquer futuro 

acordo de comércio UE-EUA, tendo em 

conta exemplos já existentes, como o 

próximo Acordo de Comércio Livre entre 

a UE e Singapura, que inclui um capítulo 

sobre regulamentação financeira; 

Or. en 
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Alteração  230 

Markus Ferber 

 

Proposta de resolução 

N.º 23-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 23-A. Salienta que a melhoria das 

relações em matéria de serviços 

financeiros com países terceiros e o 

reforço dos mercados de capitais da UE 

não devem ser considerados como 

mutuamente exclusivos; salienta, por 

conseguinte, a necessidade de realizar 

progressos no projeto da União dos 

Mercados de Capitais; 

Or. en 

 

Alteração  231 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 
Proposta de resolução Alteração 

24. Encarrega o seu Presidente de 

transmitir a presente resolução ao Conselho 

e à Comissão. 

24. Encarrega o seu Presidente de 

transmitir a presente resolução ao 

negociador-chefe da UE para o Brexit, ao 

Conselho e à Comissão. 

Or. en 

 


