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Amendamentul  1 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 8 a (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere raportul Grupului 

strategic pentru reglementare la nivel 

internațional referitor la „The EU's Third 

Country Regimes and Alternatives to 

Passporting” (Regimurile și măsurile 

alternative ale UE în materie de 

procedură de „pașaport” în țările terțe), 

Or. en 

 

Amendamentul  2 

Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 8 a (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere Rezoluția sa din 

14 martie 2018 referitoare la cadrul 

viitoarelor relații dintre UE și Regatul 

Unit, 

Or. en 

 

Amendamentul  3 

Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 8 b (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere Orientările 

Consiliului European (articolul 50) din 
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23 martie 2018, 

Or. en 

 

Amendamentul  4 

Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât, după declanșarea crizei 

financiare, la nivelul UE au fost adoptate 

peste 40 de acte legislative în domeniul 

financiar, dintre care 15 includ „dispoziții 

privind țările terțe”, care îi conferă 

Comisiei competența de a decide în mod 

unilateral dacă normele de reglementare 

aplicabile în jurisdicțiile străine pot fi 

considerate echivalente; 

A. întrucât, după declanșarea crizei 

financiare, la nivelul UE au fost adoptate 

peste 40 de acte legislative în domeniul 

financiar, dintre care 15 includ „dispoziții 

privind țările terțe”, care îi conferă 

Comisiei libertatea de a adopta acte de 

punere în aplicare pentru a stabili dacă 

normele de reglementare aplicabile în 

jurisdicțiile străine pot fi considerate 

echivalente; 

Or. en 

 

Amendamentul  5 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât, după declanșarea crizei 

financiare, la nivelul UE au fost adoptate 

peste 40 de acte legislative în domeniul 

financiar, dintre care 15 includ „dispoziții 

privind țările terțe”, care îi conferă 

Comisiei competența de a decide în mod 

unilateral dacă normele de reglementare 

aplicabile în jurisdicțiile străine pot fi 

considerate echivalente; 

A. întrucât, după declanșarea crizei 

financiare, la nivelul UE au fost adoptate 

peste 40 de acte legislative în domeniul 

financiar, dintre care 15 includ „dispoziții 

privind țările terțe”, care îi conferă 

Comisiei, în numele UE, competența de a 

decide în mod unilateral dacă normele de 

reglementare aplicabile în jurisdicțiile 

străine pot fi considerate echivalente; 
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Or. en 

 

Amendamentul  6 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât echivalența, drepturile de 

„pașaport” și recunoașterea reciprocă sunt 

concepte net diferite, care implică 

instituirea unor drepturi și obligații 

distincte pentru instituțiile financiare și 

participanții la piață; 

B. întrucât echivalența și drepturile de 

„pașaport” sunt concepte net diferite, care 

implică instituirea unor drepturi și obligații 

distincte pentru instituțiile financiare și 

participanții la piață; 

Or. en 

 

Amendamentul  7 

Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât echivalența, drepturile de 

„pașaport” și recunoașterea reciprocă sunt 

concepte net diferite, care implică 

instituirea unor drepturi și obligații 

distincte pentru instituțiile financiare și 

participanții la piață; 

B. întrucât echivalența, drepturile de 

„pașaport” și regimurile de recunoaștere 

sunt concepte net diferite, care implică 

instituirea unor drepturi și obligații 

distincte pentru supraveghetorii relevanți, 

instituțiile financiare și participanții la 

piață; 

Or. en 

 

Amendamentul  8 

Brian Hayes 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât echivalența, drepturile de 

„pașaport” și recunoașterea reciprocă sunt 

concepte net diferite, care implică 

instituirea unor drepturi și obligații 

distincte pentru instituțiile financiare și 

participanții la piață; 

B. întrucât deciziile de echivalență nu 

conferă drepturi de „pașaport” 

instituțiilor financiare cu sediul în țări 

terțe; întrucât echivalența, drepturile de 

„pașaport” și recunoașterea reciprocă sunt 

concepte net diferite, care implică 

instituirea unor drepturi și obligații 

distincte pentru instituțiile financiare și 

participanții la piață; 

Or. en 

 

Amendamentul  9 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât echivalența, drepturile de 

„pașaport” și recunoașterea reciprocă sunt 

concepte net diferite, care implică 

instituirea unor drepturi și obligații 

distincte pentru instituțiile financiare și 

participanții la piață; 

B. întrucât echivalența, drepturile de 

„pașaport” și recunoașterea reciprocă sunt 

concepte net diferite, care implică 

instituirea unor drepturi și obligații 

distincte pentru instituțiile financiare și 

participanții la piață, primul concept 

referindu-se la regimul de țară terță, iar 

celelalte aplicându-se în cadrul pieței 

interne, cu sprijinul CJUE; 

Or. en 

 

Amendamentul  10 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Fulvio Martusciello 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ba (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ba. întrucât niciun acord comercial 

încheiat de UE nu a inclus vreodată 
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dispoziții privind accesul transfrontalier 

reciproc la servicii financiare; 

Or. en 

 

Amendamentul  11 

Bernard Monot 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât echivalența este un 

instrument de promovare a convergenței 

în materie de reglementare la nivel 

internațional, care poate contribui la 

creșterea concurenței la nivelul UE într-

un mediu concurențial echitabil, 

prevenind în același timp arbitrajul de 

reglementare; 

D. întrucât echivalența este un 

instrument care ar trebui să permită, în 

teorie, evitarea arbitrajului de 

reglementare, în timp ce, în practică, 

acesta permite numai marilor actori 

financiari internaționali să-și concentreze 

artificial, într-un număr foarte redus de 

zone financiare, lichiditatea, garanțiile 

reale și, în general, activitățile; 

Or. fr 

 

Amendamentul  12 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât echivalența este un 

instrument de promovare a convergenței în 

materie de reglementare la nivel 

internațional, care poate contribui la 

creșterea concurenței la nivelul UE într-

un mediu concurențial echitabil, 

prevenind în același timp arbitrajul de 

reglementare; 

D. întrucât echivalența este un 

instrument de promovare a conexității în 

cadrul sistemului financiar mondial, care 

poate contribui la înființarea unor bănci și 

mai mari la nivelul UE, promovând în 

același timp dumpingul de reglementare; 

Or. en 
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Amendamentul  13 

Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât echivalența este un 

instrument de promovare a convergenței 

în materie de reglementare la nivel 

internațional, care poate contribui la 

creșterea concurenței la nivelul UE într-un 

mediu concurențial echitabil, prevenind în 

același timp arbitrajul de reglementare; 

D. întrucât echivalența este un 

instrument de încurajare a țărilor terțe să 

ajungă la standardele de reglementare a 

sectorului financiar atinse în cadrul pieței 

unice europene, care poate permite 

existența concurenței în cadrul pieței 

unice la nivelul UE într-un mediu 

concurențial echitabil, prevenind în același 

timp arbitrajul de reglementare; 

Or. en 

 

Amendamentul  14 

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

Werner Langen 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât echivalența este un 

instrument de promovare a convergenței în 

materie de reglementare la nivel 

internațional, care poate contribui la 

creșterea concurenței la nivelul UE într-

un mediu concurențial echitabil, 
prevenind în același timp arbitrajul de 

reglementare; 

D. întrucât echivalența este, în primul 

rând, un instrument suveran de promovare 

a egalității de tratament între entitățile din 

țările terțe și întreprinderile din UE, care 

poate contribui la convergența în materie 

de reglementare la nivel internațional, 

prevenind în același timp arbitrajul de 

reglementare, precum și la menținerea 

integrității și a competitivității pieței 

unice; 

Or. en 
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Amendamentul  15 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât echivalența este un 

instrument de promovare a convergenței în 

materie de reglementare la nivel 

internațional, care poate contribui la 

creșterea concurenței la nivelul UE într-un 

mediu concurențial echitabil, prevenind în 

același timp arbitrajul de reglementare; 

D. întrucât echivalența este un 

instrument de asigurare a unui tratament 

echitabil și egal între întreprinderile din 

UE și cele din țările terțe, precum și de 
promovare a convergenței în materie de 

reglementare la nivel internațional, care 

poate contribui la creșterea concurenței la 

nivelul UE într-un mediu concurențial 

echitabil, prevenind în același timp 

arbitrajul de reglementare, protejând 

consumatorii și investitorii, menținând 

stabilitatea financiară a UE și evitând 

fragmentarea pieței sale unice; 

Or. en 

 

Amendamentul  16 

Bernard Monot 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Da. întrucât această concentrare într-

un număr redus de zone financiare la 

nivel mondial, favorizată de regimurile de 

echivalență, de recunoașterea reciprocă și 

de scutiri, este defavorabilă stabilității 

financiare mondiale și dezvoltării 

economice a statelor a căror lichiditate 

financiară a fost aspirată de zonele 

financiare internaționale; 

Or. fr 
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Amendamentul  17 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Da. întrucât dispozițiile în vigoare 

referitoare la țările terțe, prevăzute în 

legislația UE în domeniul financiar, 

adoptă diferite abordări, care variază de 

la substituirea conformității până la 

impunerea normelor UE asupra 

entităților din țările terțe; 

Or. en 

 

Amendamentul  18 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D a (nou) 

 
Propunere de rezoluție Amendamentul 

 Da. întrucât deciziile de echivalență ar 

trebui, de asemenea, să respecte principiul 

internațional al nediscriminării între 

țările terțe, precum și între întreprinderile 

din UE și cele din țările terțe; 

Or. en 

 

Amendamentul  19 

Ashley Fox 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât deciziile de echivalență nu 

pot fi considerate ca fiind exclusiv de 

natură tehnică și, prin urmare, ar trebui 

eliminat 
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să facă obiectul unui control mai riguros 

din partea Parlamentului; 

Or. en 

 

Amendamentul  20 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât deciziile de echivalență nu 

pot fi considerate ca fiind exclusiv de 

natură tehnică și, prin urmare, ar trebui 

să facă obiectul unui control mai riguros 

din partea Parlamentului; 

E. întrucât deciziile de echivalență 

sunt decizii tehnice luate pentru punerea 

în aplicare a temeiului juridic și a 

cadrului unic de reglementare definite de 

colegiuitorul UE în ceea ce privește 

reglementarea, aplicarea și 

supravegherea; 

Or. en 

 

Amendamentul  21 

Manuel dos Santos 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât deciziile de echivalență nu 

pot fi considerate ca fiind exclusiv de 

natură tehnică și, prin urmare, ar trebui să 

facă obiectul unui control mai riguros din 

partea Parlamentului; 

E. întrucât deciziile de echivalență 

sunt de natură tehnică, ele ar trebui, cu 

toate acestea, să facă obiectul unui control 

mai riguros din partea Parlamentului; 

Or. en 

 

Amendamentul  22 

Brian Hayes 
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Propunere de rezoluție 

Considerentul Ea (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ea. întrucât autoritățile europene de 

supraveghere joacă un rol esențial în 

cadrul de echivalență al UE prin 

prezentarea unor evaluări tehnice pentru 

deciziile de echivalență, prin 

monitorizarea evoluțiilor ulterioare care 

pot afecta astfel de decizii și prin 

revizuirea acestor decizii în mod regulat; 

Or. en 

 

Amendamentul  23 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ea (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ea. întrucât regimul de echivalență a 

fost aplicat cu succes de către UE, 

împreună cu cel mai mare partener actual 

dintre țările terțe, și anume cu Statele 

Unite, în beneficiul ambelor părți; 

Or. en 

 

Amendamentul  24 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ea (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ea. întrucât procedura de „pașaport” 

în domeniul serviciilor financiare este 

disponibilă numai pentru statele membre 

ale SEE; 
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Or. en 

 

Amendamentul  25 

Brian Hayes 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Eb (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Eb. întrucât Comisia descrie 

echivalența drept „instrument-cheie 

pentru gestionarea eficientă a activității 

transfrontaliere a actorilor de pe piață 

într-un mediu prudențial, viabil și sigur, 

în care jurisdicțiile țărilor terțe aderă, pun 

în aplicare și respectă, în mod riguros, în 

aceeași măsură ca UE, aceleași standarde 

ridicate ale măsurilor prudențiale”; 

Or. en 

 

Amendamentul  26 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Eb (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Eb. întrucât principiul stabilității 

financiare este o chestiune de 

suveranitate; 

Or. en 

 

Amendamentul  27 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ec (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ec. întrucât, ca urmare a Brexitului, 

Regatul Unit se va separa de piața unică; 

Or. en 

 

Amendamentul  28 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ed (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ed. întrucât, dacă regimul de 

echivalență ar trebui să se dezvolte pentru 

a respecta principiul proporționalității, ca 

urmare a Brexitului, acest lucru ar 

implica mai multe garanții din cauza 

concentrării riscurilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  29 

Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

F. întrucât viitoarea retragere a 

Regatului Unit din UE ar putea avea un 

impact semnificativ asupra reglementării 

și supravegherii serviciilor financiare, 

având în vedere legătura strânsă care 

există în prezent între statele membre în 

acest domeniu; 

F. întrucât echivalența este un 

instrument prin care țările terțe pot fi 

încurajate să ajungă la standardele de 

reglementare a sectorului financiar atinse 

în cadrul pieței unice europene care pot 

permite existența concurenței în cadrul 

pieței unice a UE într-un mediu 

concurențial echitabil, prevenind în 

același timp arbitrajul de reglementare; 

Or. en 
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Amendamentul  30 

Bernard Monot 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

F. întrucât viitoarea retragere a 

Regatului Unit din UE ar putea avea un 

impact semnificativ asupra reglementării și 

supravegherii serviciilor financiare, având 

în vedere legătura strânsă care există în 

prezent între statele membre în acest 

domeniu; 

F. întrucât viitoarea retragere a 

Regatului Unit din UE va avea un impact 

semnificativ asupra reglementării și 

supravegherii serviciilor financiare; 

Or. fr 

 

Amendamentul  31 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

F. întrucât viitoarea retragere a 

Regatului Unit din UE ar putea avea un 

impact semnificativ asupra reglementării și 

supravegherii serviciilor financiare, având 

în vedere legătura strânsă care există în 

prezent între statele membre în acest 

domeniu; 

F. întrucât viitoarea retragere a 

Regatului Unit din UE va avea un impact 

semnificativ asupra reglementării și 

supravegherii serviciilor financiare, având 

în vedere legătura strânsă care există în 

prezent între statele membre în acest 

domeniu; 

Or. en 

 

Amendamentul  32 

Markus Ferber 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

F. întrucât viitoarea retragere a 

Regatului Unit din UE ar putea avea un 

impact semnificativ asupra reglementării și 

supravegherii serviciilor financiare, având 

în vedere legătura strânsă care există în 

prezent între statele membre în acest 

domeniu; 

F. întrucât viitoarea retragere a 

Regatului Unit din UE ar putea avea un 

impact semnificativ asupra reglementării și 

supravegherii serviciilor financiare, având 

în vedere legătura strânsă care există în 

prezent între statele membre în acest 

domeniu; întrucât pozițiile adoptate de 

Guvernul Regatului Unit au făcut foarte 

dificilă găsirea unor soluții pragmatice; 

Or. en 

 

Amendamentul  33 

Bernard Monot 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Fa. întrucât este important ca 

lichiditatea financiară a statelor 

continentale ale UE, a cărei concentrare 

la Londra, în avantajul cel mai mare al 

actorilor financiari și bancari americani, 

a fost permisă de procedurile de pașaport 

și, în general, de armonizarea 

reglementării financiare europene, să fie 

redistribuită în diferitele state membre 

ulterior Brexit; 

Or. fr 

 

Amendamentul  34 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Fa. întrucât Regatul Unit nu 
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intenționează să rămână parte a SEE 

după Brexit, acesta nu va putea să 

utilizeze procedura de „pașaport” în 

domeniul serviciilor financiare; 

Or. en 

 

Amendamentul  35 

Gabriel Mato 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Fa. întrucât negocierile privind 

retragerea Regatului Unit din UE sunt 

încă în curs de desfășurare; 

Or. en 

 

Amendamentul  36 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Fb. întrucât existența unei perioade 

tranzitorii pentru retragerea Regatului 

Unit din UE va permite luarea unor 

decizii de echivalență echilibrate și în 

timp util; 

Or. en 

 

Amendamentul  37 

Neena Gill 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul G 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât, în Rezoluția sa din 19 

ianuarie 2016 referitoare la bilanțul și 

provocările asociate cadrului UE de 

reglementare a serviciilor financiare, 

Parlamentul a invitat Comisia să „să 

propună un cadru consecvent, coerent, 

transparent și practic care să guverneze 

procedurile și deciziile referitoare la 

echivalența regimurilor din țări terțe, 

ținând seama de concluziile unei analize 

bazate pe rezultate și de standardele sau 

acordurile internaționale”, 

G. întrucât, în Rezoluția sa din 19 

ianuarie 2016 referitoare la bilanțul și 

provocările asociate cadrului UE de 

reglementare a serviciilor financiare, 

Parlamentul a invitat Comisia să „să 

propună un cadru consecvent, coerent, 

transparent și practic care să guverneze 

procedurile și deciziile referitoare la 

echivalența regimurilor din țări terțe, 

ținând seama de concluziile unei analize 

bazate pe rezultate și de standardele sau 

acordurile internaționale”, întrucât 

Parlamentul a subliniat, în aceeași 

rezoluție, că piețele de capital din Uniune 

rămân fragmentate; prin urmare, pentru 

ca uniunea piețelor de capital să aibă 

succes și pentru a se asigura că 

finanțarea întreprinderilor din UE devine 

mai puțin costisitoare, el subliniază 

necesitatea elaborării unui regim de 

echivalență viabil și eficient, ținând 

seama de faptul că cele mai mari rezerve 

de lichidități și de capital ale Europei încă 

se află în Regatul Unit; 

Or. en 

 

Amendamentul  38 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul G a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ga. întrucât, pentru a asigura 

stabilitatea financiară a Uniunii, este 

necesar să se ia în considerare pe deplin 

interconectarea piețelor țărilor terțe cu 

piața unică a UE; 

Or. en 



 

AM\1152343RO.docxx 19/115 PE621.121v01-00 

 RO 

 

Amendamentul  39 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. constată că, după declanșarea crizei 

financiare, UE inițiat demersuri pentru 

elaborarea cadrului său de reglementare în 

domeniul financiar prin desfășurarea unui 

amplu proces de reformă; salută 

cooperarea sporită dintre UE și țările terțe 

în materie de reglementare și 

supraveghere; recunoaște că această 

cooperare a îmbunătățit coerența cadrului 

mondial de reglementare a sectorului 

financiar și a sporit rezistența UE la 

șocurile care au afectat sistemul financiar 

mondial; 

1. constată că, după declanșarea crizei 

financiare, UE inițiat demersuri pentru 

elaborarea cadrului său de reglementare în 

domeniul financiar prin desfășurarea unui 

proces de reformă insuficient și incomplet; 

recunoaște că această cooperare a 

îmbunătățit convergența cadrului mondial 

de reglementare a sectorului financiar, care 

nu a reprezentat în trecut un obstacol în 

calea șocurilor care au afectat sistemul 

financiar mondial; 

Or. en 

 

Amendamentul  40 

Bernard Monot 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. constată că, după declanșarea crizei 

financiare, UE inițiat demersuri pentru 

elaborarea cadrului său de reglementare în 

domeniul financiar prin desfășurarea unui 

amplu proces de reformă; salută cooperarea 

sporită dintre UE și țările terțe în materie 

de reglementare și supraveghere; 

recunoaște că această cooperare a 

îmbunătățit coerența cadrului mondial de 

reglementare a sectorului financiar și a 

sporit rezistența UE la șocurile care au 

afectat sistemul financiar mondial; 

1. constată că, după declanșarea crizei 

financiare, UE inițiat demersuri pentru 

elaborarea cadrului său de reglementare în 

domeniul financiar prin desfășurarea unui 

amplu proces de reformă; salută cooperarea 

sporită dintre UE și țările terțe în materie 

de reglementare și supraveghere; 

recunoaște că această cooperare a 

contribuit la îmbunătățirea coerenței 
cadrului mondial de reglementare a 

sectorului financiar în scopul sporirii 

rezistenței UE la șocurile care au afectat 
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sistemul financiar mondial; 

Or. fr 

 

Amendamentul  41 

Roberto Gualtieri, Jonás Fernández 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. constată că, după declanșarea crizei 

financiare, UE inițiat demersuri pentru 

elaborarea cadrului său de reglementare în 

domeniul financiar prin desfășurarea unui 

amplu proces de reformă; salută cooperarea 

sporită dintre UE și țările terțe în materie 

de reglementare și supraveghere; 

recunoaște că această cooperare a 

îmbunătățit coerența cadrului mondial de 

reglementare a sectorului financiar și a 

sporit rezistența UE la șocurile care au 

afectat sistemul financiar mondial; 

1. constată că, după declanșarea crizei 

financiare, UE inițiat demersuri pentru 

elaborarea cadrului său de reglementare în 

domeniul financiar prin desfășurarea unui 

amplu proces de reformă și prin punerea 

în aplicare a standardelor internaționale; 

salută cooperarea sporită dintre UE și țările 

terțe în materie de reglementare și 

supraveghere; recunoaște că această 

cooperare a contribuit la îmbunătățirea 

coerenței cadrului mondial de 

reglementare a sectorului financiar și a 

sporit rezistența UE la șocurile care au 

afectat sistemul financiar mondial; 

Or. en 

 

Amendamentul  42 

Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. constată că, după declanșarea crizei 

financiare, UE inițiat demersuri pentru 

elaborarea cadrului său de reglementare în 

domeniul financiar prin desfășurarea unui 

amplu proces de reformă; salută cooperarea 

sporită dintre UE și țările terțe în materie 

1. constată că, după declanșarea crizei 

financiare, UE inițiat demersuri pentru 

elaborarea cadrului său de reglementare în 

domeniul financiar prin desfășurarea unui 

amplu proces de reformă; salută cooperarea 

sporită dintre UE și țările terțe în materie 
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de reglementare și supraveghere; 

recunoaște că această cooperare a 

îmbunătățit coerența cadrului mondial de 

reglementare a sectorului financiar și a 

sporit rezistența UE la șocurile care au 

afectat sistemul financiar mondial; 

de reglementare și supraveghere; 

recunoaște că această cooperare a 

îmbunătățit coerența cadrului mondial de 

reglementare a sectorului financiar și se 

preconizează că va contribui la sporirea 

rezistenței UE la șocurile care au afectat 

sistemul financiar mondial, deși sunt 

necesare eforturi suplimentare în acest 

scop; 

Or. en 

 

Amendamentul  43 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. constată că, după declanșarea crizei 

financiare, UE inițiat demersuri pentru 

elaborarea cadrului său de reglementare în 

domeniul financiar prin desfășurarea unui 

amplu proces de reformă; salută cooperarea 

sporită dintre UE și țările terțe în materie 

de reglementare și supraveghere; 

recunoaște că această cooperare a 

îmbunătățit coerența cadrului mondial de 

reglementare a sectorului financiar și a 

sporit rezistența UE la șocurile care au 

afectat sistemul financiar mondial; 

1. constată că, după declanșarea crizei 

financiare, UE inițiat demersuri pentru 

elaborarea cadrului său de reglementare în 

domeniul financiar prin desfășurarea unui 

amplu proces de reformă; salută cooperarea 

sporită dintre UE și țările terțe în materie 

de reglementare și supraveghere; 

recunoaște că această cooperare a 

îmbunătățit coerența cadrului mondial de 

reglementare a sectorului financiar și a 

contribuit la sporirea rezistenței UE la 

șocurile care au afectat sistemul financiar 

mondial; 

Or. en 

 

Amendamentul  44 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 



 

PE621.121v01-00 22/115 AM\1152343RO.docxx 

RO 

2. consideră că UE ar trebui să 

promoveze realizarea de reforme ale 

cadrului mondial de reglementare a 

sectorului financiar menite să reducă riscul 

sistemic și să contribuie la edificarea unui 

sistem financiar deschis, integrat și 

rezistent, care să ofere un mediu propice 

pentru creșterea economică sustenabilă, 

crearea de locuri de muncă și investiții; 

2. consideră că UE ar trebui să 

promoveze realizarea de reforme ale 

cadrului mondial de reglementare a 

sectorului financiar menite să reducă riscul 

sistemic și să contribuie la edificarea unui 

sistem financiar mai puțin integrat și mai 

rezistent, bazat pe instituții mai mici și pe 

o reglementare mai strictă, care să ofere 

un mediu propice pentru creșterea 

economică sustenabilă, crearea de locuri de 

muncă și investiții; 

Or. en 

 

Amendamentul  45 

Bernard Monot 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. consideră că UE ar trebui să 

promoveze realizarea de reforme ale 

cadrului mondial de reglementare a 

sectorului financiar menite să reducă riscul 

sistemic și să contribuie la edificarea unui 

sistem financiar deschis, integrat și 

rezistent, care să ofere un mediu propice 

pentru creșterea economică sustenabilă, 

crearea de locuri de muncă și investiții; 

2. consideră că UE ar trebui să 

promoveze realizarea de reforme ale 

cadrului mondial de reglementare a 

sectorului financiar menite să reducă riscul 

sistemic și să susțină creșterea economică 

sustenabilă, crearea de locuri de muncă și 

investiții; 

Or. fr 

 

Amendamentul  46 

Neena Gill 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. consideră că UE ar trebui să 

promoveze realizarea de reforme ale 

2. consideră că UE ar trebui să 

promoveze realizarea de reforme ale 
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cadrului mondial de reglementare a 

sectorului financiar menite să reducă riscul 

sistemic și să contribuie la edificarea unui 

sistem financiar deschis, integrat și 

rezistent, care să ofere un mediu propice 

pentru creșterea economică sustenabilă, 

crearea de locuri de muncă și investiții; 

cadrului mondial de reglementare a 

sectorului financiar menite să reducă riscul 

sistemic și să consolideze stabilitatea 

financiară, precum și să contribuie la 

edificarea unui sistem financiar deschis, 

integrat și rezistent, care să ofere un mediu 

propice pentru creșterea economică 

sustenabilă, crearea de locuri de muncă și 

investiții; 

Or. en 

 

Amendamentul  47 

Roberto Gualtieri, Jonás Fernández 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. consideră că UE ar trebui să 

promoveze realizarea de reforme ale 

cadrului mondial de reglementare a 

sectorului financiar menite să reducă riscul 

sistemic și să contribuie la edificarea unui 

sistem financiar deschis, integrat și 

rezistent, care să ofere un mediu propice 

pentru creșterea economică sustenabilă, 

crearea de locuri de muncă și investiții; 

2. consideră că UE ar trebui să 

promoveze realizarea de reforme ale 

cadrului mondial de reglementare a 

sectorului financiar menite să reducă riscul 

sistemic și să contribuie la edificarea unui 

sistem financiar deschis, integrat și 

rezistent, care să ofere un mediu propice 

pentru creșterea economică sustenabilă, 

crearea de locuri de muncă și investiții; 

subliniază că orice cadru de cooperare în 

materie de reglementare și supraveghere 

la nivel internațional ar trebui să 

protejeze stabilitatea financiară în cadrul 

Uniunii și să respecte regimul său de 

reglementare și de supraveghere, precum 

și standardele și aplicarea acestora; 

Or. en 

 

Amendamentul  48 

Olle Ludvigsson 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. consideră că UE ar trebui să 

promoveze realizarea de reforme ale 

cadrului mondial de reglementare a 

sectorului financiar menite să reducă riscul 

sistemic și să contribuie la edificarea unui 

sistem financiar deschis, integrat și 

rezistent, care să ofere un mediu propice 

pentru creșterea economică sustenabilă, 

crearea de locuri de muncă și investiții; 

2. consideră că UE ar trebui să 

promoveze realizarea de reforme ale 

cadrului mondial de reglementare a 

sectorului financiar menite să reducă riscul 

sistemic și să contribuie la edificarea unui 

sistem financiar deschis, integrat și 

rezistent, care să ofere un mediu propice 

pentru creșterea economică sustenabilă și 

favorabilă incluziunii, crearea de locuri de 

muncă și investiții durabile; 

Or. en 

 

Amendamentul  49 

Gabriel Mato 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. consideră că UE ar trebui să 

promoveze realizarea de reforme ale 

cadrului mondial de reglementare a 

sectorului financiar menite să reducă riscul 

sistemic și să contribuie la edificarea unui 

sistem financiar deschis, integrat și 

rezistent, care să ofere un mediu propice 

pentru creșterea economică sustenabilă, 

crearea de locuri de muncă și investiții; 

2. consideră că UE ar trebui să 

promoveze realizarea de reforme ale 

cadrului mondial de reglementare a 

sectorului financiar menite să reducă riscul 

sistemic și să contribuie la edificarea unui 

sistem financiar deschis, integrat și 

rezistent, care să ofere un mediu propice 

pentru creșterea economică sustenabilă și 

favorabilă incluziunii sociale, crearea de 

locuri de muncă și investiții; 

Or. en 

 

Amendamentul  50 

Markus Ferber 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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2. consideră că UE ar trebui să 

promoveze realizarea de reforme ale 

cadrului mondial de reglementare a 

sectorului financiar menite să reducă riscul 

sistemic și să contribuie la edificarea unui 

sistem financiar deschis, integrat și 

rezistent, care să ofere un mediu propice 

pentru creșterea economică sustenabilă, 

crearea de locuri de muncă și investiții; 

2. consideră că UE ar trebui să 

promoveze realizarea de reforme ale 

cadrului mondial de reglementare a 

sectorului financiar menite să reducă riscul 

sistemic și să contribuie la edificarea unui 

sistem financiar deschis, integrat, eficient 

și rezistent, care să ofere un mediu propice 

pentru creșterea economică sustenabilă, 

crearea de locuri de muncă și investiții; 

Or. en 

 

Amendamentul  51 

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

Martusciello, Werner Langen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. remarcă faptul că este posibil ca 

statele membre să nu sprijine întotdeauna 

pe deplin cooperarea internațională, ca 

urmare a preocupărilor legate de protecția 

intereselor naționale și a tendinței 

inerente de a transfera riscurile către alte 

jurisdicții; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  52 

Manuel dos Santos 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. remarcă faptul că este posibil ca 

statele membre să nu sprijine întotdeauna 

pe deplin cooperarea internațională, ca 

urmare a preocupărilor legate de protecția 

intereselor naționale și a tendinței 

eliminat 
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inerente de a transfera riscurile către alte 

jurisdicții; 

Or. en 

 

Amendamentul  53 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. remarcă faptul că este posibil ca 

statele membre să nu sprijine întotdeauna 

pe deplin cooperarea internațională, ca 

urmare a preocupărilor legate de protecția 

intereselor naționale și a tendinței 

inerente de a transfera riscurile către alte 

jurisdicții; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  54 

Roberto Gualtieri 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. remarcă faptul că este posibil ca 

statele membre să nu sprijine întotdeauna 

pe deplin cooperarea internațională, ca 

urmare a preocupărilor legate de protecția 

intereselor naționale și a tendinței 

inerente de a transfera riscurile către alte 

jurisdicții; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  55 
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Bernard Monot 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. remarcă faptul că este posibil ca 

statele membre să nu sprijine întotdeauna 

pe deplin cooperarea internațională, ca 

urmare a preocupărilor legate de protecția 

intereselor naționale și a tendinței inerente 

de a transfera riscurile către alte 

jurisdicții; 

3. remarcă faptul că este posibil ca 

statele membre să nu sprijine întotdeauna 

pe deplin cooperarea internațională, ca 

urmare a preocupărilor legate de protecția 

intereselor naționale; 

Or. fr 

 

Amendamentul  56 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. remarcă faptul că este posibil ca 

statele membre să nu sprijine întotdeauna 

pe deplin cooperarea internațională, ca 

urmare a preocupărilor legate de protecția 

intereselor naționale și a tendinței 

inerente de a transfera riscurile către alte 

jurisdicții; 

3. reamintește faptul că obiectivul 

principal al legislației UE în domeniul 

serviciilor financiare este de a proteja 

stabilitatea financiară a Uniunii; 

Or. en 

 

Amendamentul  57 

Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. remarcă faptul că este posibil ca 3. remarcă cu îngrijorare că este 
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statele membre să nu sprijine întotdeauna 

pe deplin cooperarea internațională, ca 

urmare a preocupărilor legate de protecția 

intereselor naționale și a tendinței inerente 

de a transfera riscurile către alte jurisdicții; 

posibil ca anumite state membre să nu 

sprijine întotdeauna pe deplin cooperarea 

internațională, ca urmare a preocupărilor 

legate de protecția intereselor naționale și a 

tendinței inerente de a transfera riscurile 

către alte jurisdicții; 

Or. en 

 

Amendamentul  58 

Burkhard Balz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. remarcă faptul că este posibil ca 

statele membre să nu sprijine întotdeauna 

pe deplin cooperarea internațională, ca 

urmare a preocupărilor legate de protecția 

intereselor naționale și a tendinței inerente 

de a transfera riscurile către alte 

jurisdicții; 

3. remarcă faptul că este posibil ca 

statele membre să nu sprijine întotdeauna 

pe deplin acordurile internaționale 

referitoare la cadrul de reglementare a 

sectorului financiar în cazul preocupărilor 

legate de protecția intereselor naționale și 

de transferul riscurilor excesive de la alte 

jurisdicții către UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  59 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. remarcă faptul că este posibil ca 

statele membre să nu sprijine întotdeauna 

pe deplin cooperarea internațională, ca 

urmare a preocupărilor legate de protecția 

intereselor naționale și a tendinței inerente 

de a transfera riscurile către alte 

jurisdicții; 

3. remarcă faptul că este posibil ca 

statele membre să nu sprijine întotdeauna 

pe deplin cooperarea internațională, ca 

urmare a preocupărilor legate de protecția 

intereselor naționale; 
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Or. en 

 

Amendamentul  60 

Jakob von Weizsäcker 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3a. remarcă, totodată, că Brexitul 

riscă încă o dată să încurajeze o 

concurență neloială și nesănătoasă în 

materie de reglementare întrucât nucleele 

financiare din statele UE-27 concurează 

pentru a atrage întreprinderi din Londra; 

consideră că pentru a preveni acest lucru, 

celelalte state membre trebuie să se 

angajeze să consolideze standardele și 

practicile europene comune în materie de 

reglementare financiară și să le 

coordoneze, ori de câte ori este posibil, 

pentru a gestiona provocările generate de 

Brexit; 

Or. en 

 

Amendamentul  61 

Bernard Monot 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3a. își exprimă regretul cu privire la 

disfuncționalitățile de la nivelul 

coordonării globale în materie de 

reglementare financiară, care arată 

adesea Statele Unite impunându-și 

punctele de vedere și interesele în fața 

comunității internaționale, fără a se 

supune transpunerii normelor pe care 

acestea le-au impus altora; 
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Or. fr 

 

Amendamentul  62 

Bernard Monot 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3b. își exprimă regretul cu privire la 

faptul că coordonarea financiară la nivel 

mondial în perioada post-criză a fost 

pretextul pentru a demara o destructurare 

a modelului bancar de finanțare a 

economiilor europene, în schimbul unei 

finanțări de către piețe, mai îndepărtate 

de actorii economici, în special de cei de 

dimensiuni mici; își exprimă regretul cu 

privire la faptul că băncile din apropiere 

sunt înlocuite, sub pretextul stabilității 

financiare, de giganți internaționali și de 

participanți pe piețe, cel mai adesea 

americani; 

Or. fr 

 

Amendamentul  63 

Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Subtitlul 2 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Procedurile de echivalență ale UE Echivalența UE 

Or. en 

 

Amendamentul  64 

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

Vandenkendelaere, Fulvio Martusciello, Werner Langen 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. ia act de faptul că mai multe acte 

legislative ale UE conțin dispoziții 

specifice privind cooperarea în materie de 

reglementare cu țările terțe, inclusiv 

privind posibilitatea de a încheia acorduri 

internaționale și de a acorda echivalența; 

4. ia act de faptul că mai multe acte 

legislative ale UE conțin dispoziții 

specifice privind cooperarea în materie de 

reglementare cu țările terțe, inclusiv 

privind posibilitatea de a încheia acorduri 

de cooperare în scopuri de supraveghere 

și de aplicare a legii și de a acorda 

echivalența; 

Or. en 

 

Amendamentul  65 

Roberto Gualtieri 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. ia act de faptul că mai multe acte 

legislative ale UE conțin dispoziții 

specifice privind cooperarea în materie de 

reglementare cu țările terțe, inclusiv 

privind posibilitatea de a încheia acorduri 

internaționale și de a acorda echivalența; 

4. ia act de faptul că mai multe acte 

legislative ale UE conțin dispoziții 

specifice privind cooperarea în materie de 

reglementare cu țările terțe, inclusiv 

privind posibilitatea de a încheia acorduri 

de cooperare în materie de 

supraveghere și de a acorda echivalența; 

Or. en 

 

Amendamentul  66 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. ia act de faptul că mai multe acte 

legislative ale UE conțin dispoziții 

specifice privind cooperarea în materie de 

4. ia act de faptul că mai multe acte 

legislative ale UE conțin dispoziții 

specifice privind cooperarea în materie de 
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reglementare cu țările terțe, inclusiv 

privind posibilitatea de a încheia acorduri 

internaționale și de a acorda echivalența; 

reglementare cu țările terțe, inclusiv 

privind posibilitatea de a încheia acorduri 

de cooperare în materie de 

supraveghere și de a acorda echivalența; 

Or. en 

 

Amendamentul  67 

Manuel dos Santos 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. subliniază că, în multe cazuri, 

acordarea echivalenței este rezultatul unei 

decizii unilaterale adoptate de UE, 

neexistând o reciprocitate din partea 

țărilor terțe prin adoptarea unor decizii 

similare; consideră că prin intermediul 

acordurilor internaționale negociate între 

UE și țările terțe ar putea fi promovată în 

mod mai eficient cooperarea 

internațională; ia act de faptul că, spre 

deosebire de echivalență, acordurile 

internaționale pot permite UE și țărilor 

terțe să acorde, în mod reciproc, accesul 

instituțiilor financiare la jurisdicțiile lor și 

fac posibilă recunoașterea reciprocă a 

normelor; 

5. subliniază că acordarea echivalenței 

este rezultatul unei decizii unilaterale 

adoptate de UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  68 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. subliniază că, în multe cazuri, 

acordarea echivalenței este rezultatul unei 

5. subliniază că, în multe cazuri, 

acordarea echivalenței este rezultatul unei 
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decizii unilaterale adoptate de UE, 

neexistând o reciprocitate din partea 

țărilor terțe prin adoptarea unor decizii 

similare; consideră că prin intermediul 

acordurilor internaționale negociate între 

UE și țările terțe ar putea fi promovată în 

mod mai eficient cooperarea 

internațională; ia act de faptul că, spre 

deosebire de echivalență, acordurile 

internaționale pot permite UE și țărilor 

terțe să acorde, în mod reciproc, accesul 

instituțiilor financiare la jurisdicțiile lor și 

fac posibilă recunoașterea reciprocă a 

normelor; 

decizii unilaterale și discreționare adoptate 

de UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  69 

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

Martusciello 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. subliniază că, în multe cazuri, 

acordarea echivalenței este rezultatul unei 

decizii unilaterale adoptate de UE, 

neexistând o reciprocitate din partea 

țărilor terțe prin adoptarea unor decizii 

similare; consideră că prin intermediul 

acordurilor internaționale negociate între 

UE și țările terțe ar putea fi promovată în 

mod mai eficient cooperarea 

internațională; ia act de faptul că, spre 

deosebire de echivalență, acordurile 

internaționale pot permite UE și țărilor 

terțe să acorde, în mod reciproc, accesul 

instituțiilor financiare la jurisdicțiile lor și 

fac posibilă recunoașterea reciprocă a 

normelor; 

5. subliniază că, în multe cazuri, 

acordarea echivalenței este rezultatul unei 

decizii unilaterale adoptate de UE, fără a 

necesita în mod sistematic o reciprocitate 

în numele țării terțe prin adoptarea unor 

decizii similare; 

Or. en 
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Amendamentul  70 

Roberto Gualtieri 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. subliniază că, în multe cazuri, 

acordarea echivalenței este rezultatul unei 

decizii unilaterale adoptate de UE, 

neexistând o reciprocitate din partea 

țărilor terțe prin adoptarea unor decizii 

similare; consideră că prin intermediul 

acordurilor internaționale negociate între 

UE și țările terțe ar putea fi promovată în 

mod mai eficient cooperarea 

internațională; ia act de faptul că, spre 

deosebire de echivalență, acordurile 

internaționale pot permite UE și țărilor 

terțe să acorde, în mod reciproc, accesul 

instituțiilor financiare la jurisdicțiile lor și 

fac posibilă recunoașterea reciprocă a 

normelor; 

5. subliniază că mecanismele și 

deciziile de echivalență sunt adoptate și 

puse în aplicare în mod unilateral de 

Uniunea Europeană și se bazează pe 

standardele UE și subliniază faptul că, 

din acest motiv, ele îi permit UE să ofere 

un acces mai extins la piață spre 

deosebire de acordurile internaționale; 

subliniază că doar piața unică poate 
permite recunoașterea reciprocă a normelor 

și a supravegherii; 

Or. en 

 

Amendamentul  71 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. subliniază că, în multe cazuri, 

acordarea echivalenței este rezultatul unei 

decizii unilaterale adoptate de UE, 

neexistând o reciprocitate din partea 

țărilor terțe prin adoptarea unor decizii 

similare; consideră că prin intermediul 

acordurilor internaționale negociate între 

UE și țările terțe ar putea fi promovată în 

mod mai eficient cooperarea 

internațională; ia act de faptul că, spre 

deosebire de echivalență, acordurile 

5. subliniază că acordarea echivalenței 

este rezultatul unei decizii unilaterale 

adoptate de UE, bazată pe aplicarea 

standardelor UE și pe calitatea 

supravegherii; subliniază că niciunul 

dintre acordurile comerciale internaționale 

nu permite accesul direct pe piața 

serviciilor financiare între UE și țările 

terțe; 
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internaționale pot permite UE și țărilor 

terțe să acorde, în mod reciproc, accesul 

instituțiilor financiare la jurisdicțiile lor și 

fac posibilă recunoașterea reciprocă a 

normelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  72 

Marisa Matias, Miguel Viegas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. subliniază că, în multe cazuri, 

acordarea echivalenței este rezultatul unei 

decizii unilaterale adoptate de UE, 

neexistând o reciprocitate din partea țărilor 

terțe prin adoptarea unor decizii similare; 

consideră că prin intermediul acordurilor 

internaționale negociate între UE și țările 

terțe ar putea fi promovată în mod mai 

eficient cooperarea internațională; ia act 

de faptul că, spre deosebire de echivalență, 

acordurile internaționale pot permite UE și 

țărilor terțe să acorde, în mod reciproc, 

accesul instituțiilor financiare la 

jurisdicțiile lor și fac posibilă recunoașterea 

reciprocă a normelor; 

5. subliniază că, în multe cazuri, 

acordarea echivalenței este rezultatul unei 

decizii unilaterale adoptate de UE, 

neexistând o reciprocitate din partea țărilor 

terțe prin adoptarea unor decizii 

similare; ia act de faptul că, spre deosebire 

de echivalență, acordurile internaționale 

pot permite UE și țărilor terțe să acorde, în 

mod reciproc, accesul instituțiilor 

financiare la jurisdicțiile lor și fac posibilă 

recunoașterea reciprocă a normelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  73 

Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. subliniază că, în multe cazuri, 5. subliniază că acordarea echivalenței 
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acordarea echivalenței este rezultatul unei 

decizii unilaterale adoptate de UE, 

neexistând o reciprocitate din partea țărilor 

terțe prin adoptarea unor decizii similare; 

consideră că prin intermediul acordurilor 

internaționale negociate între UE și țările 

terțe ar putea fi promovată în mod mai 

eficient cooperarea internațională; ia act de 

faptul că, spre deosebire de echivalență, 

acordurile internaționale pot permite UE și 

țărilor terțe să acorde, în mod reciproc, 

accesul instituțiilor financiare la 

jurisdicțiile lor și fac posibilă recunoașterea 

reciprocă a normelor; 

este rezultatul unei decizii unilaterale 

adoptate de UE, neexistând, în multe 

cazuri, o reciprocitate din partea țărilor 

terțe prin adoptarea unor decizii similare; 

consideră că prin intermediul acordurilor 

internaționale negociate între UE și țările 

terțe poate în anumite cazuri să fie 

stimulată în mod mai eficient cooperarea 

internațională; ia act de faptul că, spre 

deosebire de echivalență, acordurile 

internaționale pot permite UE și țărilor 

terțe să acorde, în mod reciproc, accesul 

instituțiilor financiare la jurisdicțiile lor și 

fac posibilă recunoașterea reciprocă a 

normei; 

Or. en 

 

Amendamentul  74 

Markus Ferber 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. subliniază că, în multe cazuri, 

acordarea echivalenței este rezultatul unei 

decizii unilaterale adoptate de UE, 

neexistând o reciprocitate din partea țărilor 

terțe prin adoptarea unor decizii similare; 

consideră că prin intermediul acordurilor 

internaționale negociate între UE și țările 

terțe ar putea fi promovată în mod mai 

eficient cooperarea internațională; ia act de 

faptul că, spre deosebire de echivalență, 

acordurile internaționale pot permite UE și 

țărilor terțe să acorde, în mod reciproc, 

accesul instituțiilor financiare la 

jurisdicțiile lor și fac posibilă recunoașterea 

reciprocă a normelor; 

5. subliniază că, în multe cazuri, 

acordarea echivalenței este rezultatul unei 

decizii unilaterale adoptate de UE, 

neexistând o reciprocitate din partea țărilor 

terțe prin adoptarea unor decizii similare; 

consideră că prin intermediul acordurilor 

internaționale negociate între UE și țările 

terțe ar putea fi promovată în mod mai 

eficient cooperarea internațională; ia act de 

faptul că, spre deosebire de echivalență, 

acordurile internaționale pot permite UE și 

țărilor terțe să acorde, în mod reciproc, 

accesul instituțiilor financiare la 

jurisdicțiile lor și fac posibilă recunoașterea 

reciprocă a normelor; subliniază faptul că 

astfel de acorduri internaționale ar trebui 

să fie elaborate astfel încât să protejeze 

integritatea pieței unice, să nu permită 

arbitrajul de reglementare sau de 

supraveghere și ar trebui să includă 
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dispoziții care să garanteze menținerea 

unui nivel ridicat și durabil de 

armonizare, fără a limita prerogativele 

legiuitorului Uniunii; 

Or. en 

 

Amendamentul  75 

Burkhard Balz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. subliniază că, în multe cazuri, 

acordarea echivalenței este rezultatul unei 

decizii unilaterale adoptate de UE, 

neexistând o reciprocitate din partea țărilor 

terțe prin adoptarea unor decizii similare; 

consideră că prin intermediul acordurilor 

internaționale negociate între UE și țările 

terțe ar putea fi promovată în mod mai 

eficient cooperarea internațională; ia act de 

faptul că, spre deosebire de echivalență, 

acordurile internaționale pot permite UE și 

țărilor terțe să acorde, în mod reciproc, 

accesul instituțiilor financiare la 

jurisdicțiile lor și fac posibilă recunoașterea 

reciprocă a normelor; 

5. subliniază că, în multe cazuri, 

acordarea echivalenței este rezultatul unei 

decizii unilaterale adoptate de UE, 

neexistând o reciprocitate din partea țărilor 

terțe prin adoptarea unor decizii similare; 

consideră că prin intermediul acordurilor 

internaționale negociate între UE și țările 

terțe ar putea fi promovată în mod mai 

eficient cooperarea internațională dacă 

acestea sunt concepute astfel încât să 

împiedice arbitrajul de reglementare și să 

fie monitorizate în permanență de către 

autoritățile competente, în vederea 

asigurării unui cadru de reglementare 

echitabil; ia act de faptul că, spre deosebire 

de echivalență, acordurile internaționale 

pot permite UE și țărilor terțe să acorde, în 

mod reciproc, accesul instituțiilor 

financiare la jurisdicțiile lor și fac posibilă 

recunoașterea reciprocă a normelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  76 

Bernard Monot 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. subliniază că, în multe cazuri, 

acordarea echivalenței este rezultatul unei 

decizii unilaterale adoptate de UE, 

neexistând o reciprocitate din partea țărilor 

terțe prin adoptarea unor decizii similare; 

consideră că prin intermediul acordurilor 

internaționale negociate între UE și țările 

terțe ar putea fi promovată în mod mai 

eficient cooperarea internațională; ia act de 

faptul că, spre deosebire de echivalență, 

acordurile internaționale pot permite UE și 

țărilor terțe să acorde, în mod reciproc, 

accesul instituțiilor financiare la 

jurisdicțiile lor și fac posibilă recunoașterea 

reciprocă a normelor; 

5. subliniază că, în multe cazuri, 

acordarea echivalenței este rezultatul unei 

decizii unilaterale adoptate de UE, 

neexistând o reciprocitate din partea țărilor 

terțe prin adoptarea unor decizii similare; 

consideră că prin intermediul acordurilor 

internaționale negociate între UE și țările 

terțe ar putea fi promovată în mod mai 

eficient cooperarea internațională; ia act de 

faptul că, spre deosebire de echivalență, 

acordurile internaționale pot permite UE și 

țărilor terțe să acorde, în mod reciproc, 

accesul instituțiilor financiare la 

jurisdicțiile lor și fac posibilă recunoașterea 

reciprocă a normelor; își exprimă 

îngrijorarea, totuși, cu privire la schema 

acordurilor internaționale încheiate de 

administrația americană, care reapare 

sistematic , dar care nu sunt niciodată 

ratificate de Congres, și care se traduc de 

facto printr-o dezarmare unilaterală a 

țărilor din UE în avantajul intrării pe 

piață a actorilor americani; 

Or. fr 

 

Amendamentul  77 

Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 5a. subliniază că toate acordurile 

internaționale ar trebui să includă 

mecanisme adecvate de cooperare fiscală, 

precum și dispoziții prudențiale solide 

care să nu fie supuse unor teste privind 

necesitatea în scopul garantării, în mod 

legal, a drepturilor autorităților europene, 

naționale și locale de a adopta 

reglementări favorabile interesului 
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public; 

Or. en 

 

Amendamentul  78 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 5a. subliniază că UE ar trebui să 

încurajeze alte jurisdicții să acorde 

accesul pe piețele lor financiare 

participanților la piața UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  79 

Bernard Monot 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. recunoaște că regimul de 

echivalență al UE este parte integrantă a 

cadrului său de reglementare a serviciilor 

financiare și poate oferi mai multe 

avantaje, cum ar fi: eliminarea barierelor 

normative inutile, sporirea concurenței, 

creșterea volumului fluxurilor de capital 

către UE și sporirea numărului de 

instrumente și opțiuni de investiții pentru 

întreprinderile și investitorii din UE; 

6. recunoaște că regimul de 

echivalență al UE este parte integrantă a 

cadrului său de reglementare a serviciilor 

financiare, dar se îndoiește serios de 

utilitatea acestuia pentru economiile 

statelor membre; 

Or. fr 

 

Amendamentul  80 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. recunoaște că regimul de 

echivalență al UE este parte integrantă a 

cadrului său de reglementare a serviciilor 

financiare și poate oferi mai multe 

avantaje, cum ar fi: eliminarea barierelor 

normative inutile, sporirea concurenței, 

creșterea volumului fluxurilor de capital 

către UE și sporirea numărului de 

instrumente și opțiuni de investiții pentru 

întreprinderile și investitorii din UE; 

6. recunoaște că regimul de 

echivalență al UE este parte integrantă a 

cadrului său de reglementare a serviciilor 

financiare și prezintă mai multe riscuri: 

eliminarea barierelor normative necesare, 

sporirea concentrării, creșterea volumului 

fluxurilor de capital către și dinspre UE și 

sporirea volatilității și a expunerii 

sistemului financiar al UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  81 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. recunoaște că regimul de 

echivalență al UE este parte integrantă a 

cadrului său de reglementare a serviciilor 

financiare și poate oferi mai multe 

avantaje, cum ar fi: eliminarea barierelor 

normative inutile, sporirea concurenței, 

creșterea volumului fluxurilor de capital 

către UE și sporirea numărului de 

instrumente și opțiuni de investiții pentru 

întreprinderile și investitorii din UE; 

6. recunoaște că regimul de 

echivalență al UE este parte integrantă a 

cadrului său de reglementare și de 

supraveghere a serviciilor financiare și 

poate oferi mai multe avantaje, cum ar fi: 

stabilitatea în cadrul sistemului financiar 

al UE, având în vedere expunerea la 

riscuri externe, eliminarea barierelor 

normative inutile, sporirea concurenței, 

creșterea volumului fluxurilor de capital 

către UE, sporirea numărului de 

instrumente și opțiuni de investiții pentru 

întreprinderile și investitorii din UE, 

creșterea gradului de protecție a 

investitorilor și a consumatorilor și 

stabilitatea financiară; 

Or. en 
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Amendamentul  82 

Roberto Gualtieri 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. recunoaște că regimul de 

echivalență al UE este parte integrantă a 

cadrului său de reglementare a serviciilor 

financiare și poate oferi mai multe 

avantaje, cum ar fi: eliminarea barierelor 

normative inutile, sporirea concurenței, 

creșterea volumului fluxurilor de capital 

către UE și sporirea numărului de 

instrumente și opțiuni de investiții pentru 

întreprinderile și investitorii din UE; 

6. recunoaște că regimul de 

echivalență al UE este parte integrantă a 

cadrului său de reglementare a serviciilor 

financiare și poate oferi mai multe 

avantaje, cum ar fi: protejarea stabilității 

financiare, condiții de concurență 

echitabile, eliminarea barierelor normative 

inutile, sporirea concurenței, creșterea 

volumului fluxurilor de capital către UE, 

sporirea numărului de instrumente și 

opțiuni de investiții pentru întreprinderile și 

investitorii din UE, precum și creșterea 

gradului de protecție a investitorilor și a 

consumatorilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  83 

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

Werner Langen, Othmar Karas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. recunoaște că regimul de 

echivalență al UE este parte integrantă a 

cadrului său de reglementare a serviciilor 

financiare și poate oferi mai multe 

avantaje, cum ar fi: eliminarea barierelor 

normative inutile, sporirea concurenței, 

creșterea volumului fluxurilor de capital 

către UE și sporirea numărului de 

instrumente și opțiuni de investiții pentru 

întreprinderile și investitorii din UE; 

6. recunoaște că regimul de 

echivalență al UE este parte integrantă a 

mai multor acte legislative care constituie 

cadrul său de reglementare a serviciilor 

financiare și poate oferi mai multe 

avantaje, cum ar fi: eliminarea barierelor 

normative inutile, sporirea concurenței, 

creșterea volumului fluxurilor de capital 

către UE și sporirea numărului de 

instrumente și opțiuni de investiții pentru 



 

PE621.121v01-00 42/115 AM\1152343RO.docxx 

RO 

întreprinderile și investitorii din UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  84 

Roberto Gualtieri 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. reiterează faptul că deciziile de 

echivalență nu acordă instituțiilor 

financiare drepturi comparabile cu 

drepturile de „pașaport” acordate pentru 

furnizarea de servicii financiare pe întreg 

teritoriul UE, însă recunoaște că acestea 

pot oferi instituțiilor din țările terțe un 

acces limitat la piața unică pentru 

anumite produse; 

7. reiterează faptul că deciziile de 

echivalență le permit entităților din țările 

terțe să furnizeze servicii prin piața 

internă într-un număr limitat de cazuri; 

Or. en 

 

Amendamentul  85 

Bernard Monot 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. reiterează faptul că deciziile de 

echivalență nu acordă instituțiilor 

financiare drepturi comparabile cu 

drepturile de „pașaport” acordate pentru 

furnizarea de servicii financiare pe întreg 

teritoriul UE, însă recunoaște că acestea 

pot oferi instituțiilor din țările terțe un 

acces limitat la piața unică pentru anumite 

produse; 

7. reiterează faptul că deciziile de 

echivalență nu acordă instituțiilor 

financiare drepturi comparabile cu 

drepturile de „pașaport” acordate pentru 

furnizarea de servicii financiare pe întreg 

teritoriul UE și insistă asupra faptului că 

acestea nu pot oferi instituțiilor din țările 

terțe decât un acces limitat la piața unică 

pentru anumite produse și că acest acces 

este, în mod incontestabil, revocabil în 

funcție de interesul statelor membre; 
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Or. fr 

 

Amendamentul  86 

Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. reiterează faptul că deciziile de 

echivalență nu acordă instituțiilor 

financiare drepturi comparabile cu 

drepturile de „pașaport” acordate pentru 

furnizarea de servicii financiare pe întreg 

teritoriul UE, însă recunoaște că acestea 

pot oferi instituțiilor din țările terțe un 

acces limitat la piața unică pentru anumite 

produse; 

7. reiterează faptul că deciziile de 

echivalență nu acordă instituțiilor 

financiare cu sediul în țările terțe drepturi 

comparabile cu drepturile de „pașaport” 

acordate pentru furnizarea de servicii 

financiare pe întreg teritoriul UE, însă 

menționează că deciziile de echivalență 
pot oferi instituțiilor din țările terțe un 

acces limitat la piața unică pentru anumite 

produse, similar drepturilor de 

„pașaport”, adoptând o abordare 

fragmentară, specifică legislației; 

Or. en 

 

Amendamentul  87 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. reiterează faptul că deciziile de 

echivalență nu acordă instituțiilor 

financiare drepturi comparabile cu 

drepturile de „pașaport” acordate pentru 

furnizarea de servicii financiare pe întreg 

teritoriul UE, însă recunoaște că acestea 

pot oferi instituțiilor din țările terțe un 

acces limitat la piața unică pentru anumite 

produse; 

7. reiterează faptul că, în majoritatea 

cazurilor, deciziile de echivalență nu 

acordă instituțiilor financiare drepturi 

comparabile cu drepturile de „pașaport” 

acordate pentru furnizarea de servicii 

financiare pe întreg teritoriul UE, însă 

recunoaște că acestea oferă instituțiilor din 

țările terțe acces la piața unică pentru 

anumite produse; 
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Or. en 

 

Amendamentul  88 

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

Vandenkendelaere, Fulvio Martusciello, Werner Langen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. reiterează faptul că deciziile de 

echivalență nu acordă instituțiilor 

financiare drepturi comparabile cu 

drepturile de „pașaport” acordate pentru 

furnizarea de servicii financiare pe întreg 

teritoriul UE, însă recunoaște că acestea 

pot oferi instituțiilor din țările terțe un 

acces limitat la piața unică pentru anumite 

produse; 

7. reiterează faptul că, în anumite 

cazuri, deciziile de echivalență nu acordă 

instituțiilor financiare drepturi comparabile 

cu drepturile de „pașaport” acordate pentru 

furnizarea de servicii financiare pe întreg 

teritoriul UE, însă recunoaște că acestea 

pot oferi instituțiilor din țările terțe acces la 

piața unică pentru anumite produse sau 

servicii; 

Or. en 

 

Amendamentul  89 

Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 7a. subliniază, în schimb, că 

„pașaportul UE” le acordă 

întreprinderilor dreptul de a furniza 

servicii financiare în cadrul SEE, în baza 

licenței acordate de țara lor de origine și 

sub supravegherea țării de origine și că 

acesta nu este disponibil ca atare pentru 

instituțiile financiare stabilite în afara 

statelor SEE, deoarece se bazează pe un 

set de cerințe prudențiale armonizate în 

conformitate cu legislația UE și pe 

recunoașterea reciprocă a licențelor; 
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Or. en 

 

Amendamentul  90 

Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 7b. solicită ca orice decizie de 

echivalență adoptată de țările terțe să facă 

obiectul unor mecanisme adecvate de 

cooperare fiscală pentru a asigura 

schimbul automat de informații în 

conformitate cu standardele 

internaționale și o evaluare prealabilă 

favorabilă a dispozițiilor din țările terțe 

privind combaterea evaziunii fiscale, a 

evitării obligațiilor fiscale și a spălării 

banilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  91 

Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 c (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 7c. subliniază faptul că legislația UE 

în materie de servicii financiare prevede 

modele evolutive aplicabile furnizorilor cu 

sediul în țările terțe, care implică 

proceduri de autorizare diferențiate, 

mecanisme de supraveghere și de 

cooperare; salută, în special, lucrările în 

curs de desfășurare în ceea ce privește 

propunerile pentru EMIR 2.2, care prevăd 

un proces de recunoaștere a 

întreprinderilor din țările terțe supuse 
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supravegherii duble de către autoritățile 

naționale și de cele ale UE, precum și 

mecanisme obligatorii de supraveghere; 

consideră că Comisia ar trebui să țină 

seama de propuneri similare pentru alte 

infrastructuri ale pieței și participanți 

principali la piață, printre care se numără 

regimurile țărilor terțe pentru agențiile de 

rating de credit, registrele centrale de 

tranzacții, criteriile de referință și, 

eventual, locurile de tranzacționare și 

furnizorii de date; 

Or. en 

 

Amendamentul  92 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. subliniază că unul dintre 

obiectivele-cheie ale echivalenței este 

acela de a promova convergența în materie 

de reglementare pe baza standardelor 

internaționale; 

8. subliniază că obiectivele-cheie ale 

echivalenței trebuie să asigure un 

tratament echitabil între entitățile din 

țările terțe și întreprinderile din UE și să 

protejeze interesele pieței unice și ale 

consumatorilor; acest lucru poate 

conduce ulterior la convergența în materie 

de reglementare; 

Or. en 

 

Amendamentul  93 

Roberto Gualtieri, Jonás Fernández 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. subliniază că unul dintre 

obiectivele-cheie ale echivalenței este acela 

8. subliniază că unul dintre 

obiectivele-cheie ale echivalenței este acela 
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de a promova convergența în materie de 

reglementare pe baza standardelor 

internaționale; 

de a permite accesul adecvat la piețele de 

servicii financiare, menținând totodată 

stabilitatea financiară, integritatea pieței 

unice și autonomia procesului de luare a 

deciziilor în Uniunea Europeană și 

subliniază faptul că echivalența poate 

promova în mod semnificativ cooperarea 

internațională  și că aceasta se corelează 

cu cooperarea în materie de reglementare; 

Or. en 

 

Amendamentul  94 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. subliniază că unul dintre 

obiectivele-cheie ale echivalenței este 

acela de a promova convergența în 

materie de reglementare pe baza 

standardelor internaționale; 

8. subliniază că echivalența este un 

instrument suveran al UE care vizează 

asigurarea unui tratament echitabil și 

egal între întreprinderile din UE și 

entitățile din țările terțe, precum și 

promovarea convergenței în materie de 

reglementare pe baza standardelor 

europene, prevenind totodată arbitrajul de 

reglementare, protejând consumatorii și 

investitorii, păstrând stabilitatea 

financiară a UE și evitând fragmentarea 

pieței sale unice; 

Or. en 

 

Amendamentul  95 

Neena Gill 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. subliniază că unul dintre 8. subliniază că obiectivele-cheie ale 
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obiectivele-cheie ale echivalenței este 

acela de a promova convergența în materie 

de reglementare pe baza standardelor 

internaționale; 

echivalenței constau în a promova 

convergența în materie de reglementare pe 

baza standardelor internaționale, precum și 

în a menține un echilibru între nevoia de 

stabilitate financiară și de protecție a 

investitorilor în UE, pe de o parte, și 

avantajele menținerii unei piețe 

financiare a UE deschise și integrate la 

nivel mondial, pe de altă parte; 

Or. en 

 

Amendamentul  96 

Gabriel Mato 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. subliniază că unul dintre 

obiectivele-cheie ale echivalenței este 

acela de a promova convergența în materie 

de reglementare pe baza standardelor 

internaționale; 

8. subliniază că obiectivele-cheie ale 

echivalenței constau în a promova 

convergența în materie de reglementare pe 

baza standardelor internaționale, precum și 

în a menține un echilibru între nevoia de 

stabilitate financiară și de protecție a 

investitorilor în UE, pe de o parte, și 

avantajele menținerii unei piețe 

financiare a UE deschise și integrate la 

nivel mondial, pe de altă parte; 

Or. en 

 

Amendamentul  97 

Manuel dos Santos 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. subliniază că unul dintre 

obiectivele-cheie ale echivalenței este acela 

de a promova convergența în materie de 

8. subliniază că unul dintre 

obiectivele-cheie ale echivalenței este acela 

de a promova convergența în materie de 
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reglementare pe baza standardelor 

internaționale; 

reglementare pe baza standardelor 

europene; 

Or. en 

 

Amendamentul  98 

Bernard Monot 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. subliniază că unul dintre 

obiectivele-cheie ale echivalenței este acela 

de a promova convergența în materie de 

reglementare pe baza standardelor 

internaționale; 

8. subliniază că unul dintre 

obiectivele-cheie declarate ale echivalenței 

este acela de a promova convergența în 

materie de reglementare pe baza 

standardelor internaționale, deși, în 

realitate, nu este vorba decât de 

menținerea lichidității, a garanțiilor reale 

și, în general, a activităților giganților 

financiari internaționali concentrate într-

un minimum de zone financiare; că 

această menținere artificială a activității 

financiare într-un număr foarte redus de 

zone de importanță globală afectează 

negativ stabilitatea financiară și interesul 

economic al statelor a căror lichiditate 

financiară a dispărut în favoarea acestor 

zone internaționale; 

Or. fr 

 

Amendamentul  99 

Markus Ferber 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. subliniază că unul dintre 

obiectivele-cheie ale echivalenței este acela 

de a promova convergența în materie de 

8. subliniază că unul dintre 

obiectivele-cheie ale echivalenței este acela 

de a promova convergența în materie de 
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reglementare pe baza standardelor 

internaționale; 

reglementare pe baza standardelor 

internaționale, protejând totodată 

integritatea pieței unice și menținând 

standardele ridicate convenite la nivelul 

UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  100 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. subliniază că unul dintre 

obiectivele-cheie ale echivalenței este acela 

de a promova convergența în materie de 

reglementare pe baza standardelor 

internaționale; 

8. subliniază că unul dintre 

obiectivele-cheie ale echivalenței este acela 

de a promova convergența în materie de 

reglementare pe baza standardelor 

internaționale, menținând totodată 

capacitatea de a proteja stabilitatea 

piețelor financiare ale UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  101 

Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. subliniază că unul dintre 

obiectivele-cheie ale echivalenței este acela 

de a promova convergența în materie de 

reglementare pe baza standardelor 

internaționale; 

8. subliniază că unul dintre 

obiectivele-cheie ale echivalenței este acela 

de a promova convergența în materie de 

reglementare, stabilitatea financiară și 

protecția investitorilor, precum și 

consolidarea cooperării în materie de 

supraveghere, pe baza standardelor 

internaționale; 
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Or. en 

 

Amendamentul  102 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. subliniază că unul dintre 

obiectivele-cheie ale echivalenței este acela 

de a promova convergența în materie de 

reglementare pe baza standardelor 

internaționale; 

8. subliniază că unul dintre 

obiectivele-cheie ale echivalenței este acela 

de a promova convergența în materie de 

reglementare pe baza standardelor 

internaționale; reamintește că un alt 

obiectiv-cheie al echivalenței este 

menținerea unei piețe financiare a UE 

deschise și integrate la nivel mondial; 

Or. en 

 

Amendamentul  103 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. subliniază că unul dintre 

obiectivele-cheie ale echivalenței este acela 

de a promova convergența în materie de 

reglementare pe baza standardelor 

internaționale; 

8. subliniază că unul dintre 

obiectivele-cheie ale echivalenței este acela 

de a promova convergența în sens 

descendent în materie de reglementare pe 

baza coborârii standardelor internaționale; 

Or. en 

 

Amendamentul  104 

Ashley Fox 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 8a. remarcă faptul că convergența în 

materie de reglementare ar trebui 

considerată drept bazată pe rezultate; 

Or. en 

 

Amendamentul  105 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. consideră că, în forma sa actuală, 

procesul UE de acordare a echivalenței nu 

prezintă un nivel suficient de certitudine și 

transparență, fiind necesar ca acesta să fie 

sprijinit de un cadru structurat și practic 

care să prevadă o serie de proceduri clare; 

9. consideră că, în forma sa actuală, 

procesul UE de acordare a echivalenței nu 

prezintă un nivel suficient de transparență 

și, în anumite cazuri, de claritate în ceea 

ce privește procedurile care stau la baza 

recunoașterii cadrelor de supraveghere 

ale țărilor terțe; consideră că principiile 

directoare ar trebui să sublinieze 

regimurile de echivalență ale UE, prin 

care procesul ar fi mai transparent și ar 

oferi o mai mare claritate țărilor terțe; 

Or. en 

 

Amendamentul  106 

Roberto Gualtieri 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. consideră că, în forma sa actuală, 

procesul UE de acordare a echivalenței nu 

prezintă un nivel suficient de certitudine 

și transparență, fiind necesar ca acesta să 

fie sprijinit de un cadru structurat și 

practic care să prevadă o serie de 

9. consideră că, în forma sa actuală, 

procesul UE de acordare a echivalenței ar 

avea de câștigat prin creșterea nivelului 

de transparență și de comunicare cu 

participanții la piață; 
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proceduri clare; 

Or. en 

 

Amendamentul  107 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. consideră că, în forma sa actuală, 

procesul UE de acordare a echivalenței nu 

prezintă un nivel suficient de certitudine 

și transparență, fiind necesar ca acesta să 

fie sprijinit de un cadru structurat și practic 

care să prevadă o serie de proceduri clare; 

9. consideră că procesul UE de 

acordare a echivalenței poate obține 

avantaje de pe urma unui cadru structurat 

și practic care să prevadă o serie de 

proceduri clare; 

Or. en 

 

Amendamentul  108 

Manuel dos Santos 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. consideră că, în forma sa actuală, 

procesul UE de acordare a echivalenței nu 

prezintă un nivel suficient de certitudine 

și transparență, fiind necesar ca acesta să 

fie sprijinit de un cadru structurat și practic 

care să prevadă o serie de proceduri clare; 

9. consideră că, în forma sa actuală, 

procesul UE de acordare a echivalenței este 

neomogen, fiind necesar ca acesta să fie 

sprijinit de un cadru structurat și practic 

care să prevadă o serie de proceduri clare și 

transparente, iar autoritățile europene de 

supraveghere să joace un rol central în 

formularea evaluărilor și recomandărilor 

prezentate Comisiei; 

Or. en 

 

Amendamentul  109 
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Alain Lamassoure, Anne Sander, Gabriel Mato, Tom Vandenkendelaere, Fulvio 

Martusciello, Othmar Karas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. consideră că, în forma sa actuală, 

procesul UE de acordare a echivalenței nu 

prezintă un nivel suficient de certitudine și 

transparență, fiind necesar ca acesta să fie 

sprijinit de un cadru structurat și practic 

care să prevadă o serie de proceduri clare; 

9. consideră că, în forma sa actuală, 

procesul UE de acordare a echivalenței nu 

prezintă un nivel suficient de transparență, 

fiind necesar ca acesta să fie sprijinit de un 

cadru structurat și practic care să prevadă o 

serie de proceduri clare și orientări în ceea 

ce privește nivelul de granularitate a 

evaluării care trebuie efectuată de 

Comisie; 

Or. en 

 

Amendamentul  110 

Markus Ferber 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. consideră că, în forma sa actuală, 

procesul UE de acordare a echivalenței nu 

prezintă un nivel suficient de certitudine și 

transparență, fiind necesar ca acesta să fie 

sprijinit de un cadru structurat și practic 

care să prevadă o serie de proceduri clare; 

9. consideră că, în forma sa actuală, 

procesul UE de acordare a echivalenței nu 

prezintă un nivel suficient de certitudine și 

transparență, din cauza diferențelor dintre 

dispozițiile prevăzute în diferite texte 

legislative; subliniază că ar merita să fie 

luat în considerare un cadru orizontal, mai 

structurat și practic, care să prevadă o serie 

de proceduri clare; 

Or. en 

 

Amendamentul  111 

Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. consideră că, în forma sa actuală, 

procesul UE de acordare a echivalenței nu 

prezintă un nivel suficient de certitudine și 

transparență, fiind necesar ca acesta să fie 

sprijinit de un cadru structurat și practic 

care să prevadă o serie de proceduri clare; 

9. consideră că, în forma sa actuală, 

procesul UE de acordare a echivalenței nu 

prezintă un nivel suficient de transparență, 

fiind necesar ca acesta să fie sprijinit de un 

cadru structurat, simplificat și practic care 

să prevadă o serie de proceduri clare; 

Or. en 

 

Amendamentul  112 

Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. consideră că deciziile în materie de 

echivalență și acordurile internaționale ar 

trebui să fie obiective și proporționale, să 

țină seama de riscuri și să fie în interesul 

Uniunii și al cetățenilor acesteia; 

10. consideră că deciziile în materie de 

echivalență și acordurile internaționale ar 

trebui să țină seama de riscuri și să fie în 

interesul Uniunii și al cetățenilor acesteia, 

având în vedere importanța majoră a 

pieței unice pentru îndeplinirea 

intereselor economice ale cetățenilor UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  113 

Roberto Gualtieri 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. consideră că deciziile în materie de 

echivalență și acordurile internaționale ar 

trebui să fie obiective și proporționale, să 

țină seama de riscuri și să fie în interesul 

10. consideră că deciziile în materie de 

echivalență ar trebui să fie obiective și 

proporționale, să țină seama de riscuri și să 

fie în interesul Uniunii și al cetățenilor 
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Uniunii și al cetățenilor acesteia; acesteia; 

Or. en 

 

Amendamentul  114 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. consideră că deciziile în materie de 

echivalență și acordurile internaționale ar 

trebui să fie obiective și proporționale, să 

țină seama de riscuri și să fie în interesul 

Uniunii și al cetățenilor acesteia; 

10. consideră că deciziile în materie de 

echivalență ar trebui să fie obiective și 

proporționale, să țină seama de riscuri și să 

fie în interesul Uniunii și al cetățenilor 

acesteia; 

Or. en 

 

Amendamentul  115 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. consideră că deciziile în materie de 

echivalență și acordurile internaționale ar 

trebui să fie obiective și proporționale, să 

țină seama de riscuri și să fie în interesul 

Uniunii și al cetățenilor acesteia; 

10. consideră că deciziile în materie de 

echivalență și acordurile de cooperare ar 

trebui să fie obiective și proporționale, să 

țină seama de riscuri și să fie în interesul 

Uniunii și al cetățenilor acesteia, cu 

intenția de a proteja stabilitatea 

financiară a UE și de a evita 

fragmentarea pieței sale unice; 

Or. en 

 

Amendamentul  116 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. consideră că deciziile în materie de 

echivalență și acordurile internaționale ar 

trebui să fie obiective și proporționale, să 

țină seama de riscuri și să fie în interesul 

Uniunii și al cetățenilor acesteia; 

10. consideră că deciziile în materie de 

echivalență și acordurile internaționale ar 

trebui să fie obiective și proporționale, să 

țină seama de riscuri și să fie în interesul 

Uniunii, al tuturor statelor sale membre și 

al cetățenilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  117 

Bernard Monot 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. consideră că deciziile în materie de 

echivalență și acordurile internaționale ar 

trebui să fie obiective și proporționale, să 

țină seama de riscuri și să fie în interesul 

Uniunii și al cetățenilor acesteia; 

10. consideră că deciziile în materie de 

echivalență și acordurile internaționale ar 

trebui să fie obiective și proporționale, să 

țină seama de riscuri și să fie în interesul 

statelor membre ale Uniunii și al 

cetățenilor acestora; 

Or. fr 

 

Amendamentul  118 

Markus Ferber 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. consideră că deciziile în materie de 

echivalență și acordurile internaționale ar 

trebui să fie obiective și proporționale, să 

țină seama de riscuri și să fie în interesul 

Uniunii și al cetățenilor acesteia; 

10. consideră că deciziile în materie de 

echivalență și acordurile internaționale ar 

trebui să fie obiective și proporționale, să 

țină seama de riscuri și să fie în interesul 

Uniunii și al cetățenilor acesteia; 

subliniază că acesta nu este doar un 
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proces tehnic, ci unul politic; subliniază 

necesitatea ca legiuitorul Uniunii să fie 

implicat în mod corespunzător în astfel de 

decizii; 

Or. en 

 

Amendamentul  119 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 10a. consideră că deciziile de 

echivalență și acordurile internaționale ar 

trebui, de asemenea, să respecte în mod 

explicit un principiu obligatoriu al 

nediscriminării, în același mod ca 

abordarea adoptată și promovată de 

Organizația Mondială a Comerțului; 

aceasta se referă atât la nediscriminarea 

între țările terțe, astfel încât toate acestea 

să fie evaluate în funcție de aceleași 

criterii de transparență și în aceleași 

intervale de timp și cu aceeași 

regularitate, cât și la nediscriminarea 

între întreprinderile din UE și din țările 

terțe, astfel încât să nu se aplice un 

standard mai înalt întreprinderilor 

comparabile din afara UE comparativ cu 

cel impus întreprinderilor din UE, doar pe 

criterii de naționalitate; 

Or. en 

 

Amendamentul  120 

Ashley Fox 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. pune sub semnul întrebării 

motivele care stau la baza deciziilor de 

echivalență adoptate preponderent sub 

forma actelor de punere în aplicare; 

insistă asupra faptului că procesul de 

acordare a echivalenței în domeniul 

serviciilor financiare unei țări terțe ar 

trebui să fie întotdeauna supus 

controlului Parlamentului European și că 

deciziile de acest tip ar trebui să fie 

adoptate prin intermediul actelor delegate, 

datorită caracterului lor politic și, 

totodată, pentru a asigura o mai mare 

transparență; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  121 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. pune sub semnul întrebării 

motivele care stau la baza deciziilor de 

echivalență adoptate preponderent sub 

forma actelor de punere în aplicare; 

insistă asupra faptului că procesul de 

acordare a echivalenței în domeniul 

serviciilor financiare unei țări terțe ar 

trebui să fie întotdeauna supus 

controlului Parlamentului European și că 

deciziile de acest tip ar trebui să fie 

adoptate prin intermediul actelor delegate, 

datorită caracterului lor politic și, 

totodată, pentru a asigura o mai mare 

transparență; 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul  122 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. pune sub semnul întrebării 

motivele care stau la baza deciziilor de 

echivalență adoptate preponderent sub 

forma actelor de punere în aplicare; 

insistă asupra faptului că procesul de 

acordare a echivalenței în domeniul 

serviciilor financiare unei țări terțe ar 

trebui să fie întotdeauna supus 

controlului Parlamentului European și că 

deciziile de acest tip ar trebui să fie 

adoptate prin intermediul actelor delegate, 

datorită caracterului lor politic și, 

totodată, pentru a asigura o mai mare 

transparență; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  123 

Roberto Gualtieri, Jonás Fernández 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. pune sub semnul întrebării 

motivele care stau la baza deciziilor de 

echivalență adoptate preponderent sub 

forma actelor de punere în aplicare; 

insistă asupra faptului că procesul de 

acordare a echivalenței în domeniul 

serviciilor financiare unei țări terțe ar 

trebui să fie întotdeauna supus 

controlului Parlamentului European și că 

deciziile de acest tip ar trebui să fie 

adoptate prin intermediul actelor delegate, 

datorită caracterului lor politic și, 

totodată, pentru a asigura o mai mare 

11. consideră că deciziile de 

echivalență, inclusiv retragerea acestora, 

necesită un control parlamentar adecvat; 

este pregătit să discute cu Comisia cu 

privire la măsurile necesare; 
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transparență; 

Or. en 

 

Amendamentul  124 

Manuel dos Santos 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. pune sub semnul întrebării 

motivele care stau la baza deciziilor de 

echivalență adoptate preponderent sub 

forma actelor de punere în aplicare; 

insistă asupra faptului că procesul de 

acordare a echivalenței în domeniul 

serviciilor financiare unei țări terțe ar 

trebui să fie întotdeauna supus controlului 

Parlamentului European și că deciziile de 

acest tip ar trebui să fie adoptate prin 

intermediul actelor delegate, datorită 

caracterului lor politic și, totodată, pentru 

a asigura o mai mare transparență; 

11. Deciziile de echivalență 

au preponderent caracter tehnic; insistă 

asupra faptului că procesul de acordare a 

echivalenței în domeniul serviciilor 

financiare unei țări terțe ar trebui să fie 

întotdeauna supus controlului 

Parlamentului European pentru a asigura o 

mai mare transparență; 

Or. en 

 

Amendamentul  125 

Markus Ferber 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. pune sub semnul întrebării motivele 

care stau la baza deciziilor de echivalență 

adoptate preponderent sub forma actelor de 

punere în aplicare; insistă asupra faptului 

că procesul de acordare a echivalenței în 

domeniul serviciilor financiare unei țări 

terțe ar trebui să fie întotdeauna supus 

controlului Parlamentului European și că 

11. pune sub semnul întrebării motivele 

care stau la baza deciziilor de echivalență 

adoptate preponderent sub forma actelor de 

punere în aplicare; insistă asupra faptului 

că procesul de acordare a echivalenței în 

domeniul serviciilor financiare unei țări 

terțe ar trebui să fie întotdeauna supus 

controlului legiuitorului Uniunii și că 
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deciziile de acest tip ar trebui să fie 

adoptate prin intermediul actelor delegate, 

datorită caracterului lor politic și, totodată, 

pentru a asigura o mai mare transparență; 

deciziile de acest tip ar trebui să fie 

adoptate prin intermediul actelor delegate, 

datorită caracterului lor politic și, totodată, 

pentru a asigura o mai mare transparență; 

Or. en 

 

Amendamentul  126 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. pune sub semnul întrebării motivele 

care stau la baza deciziilor de echivalență 

adoptate preponderent sub forma actelor de 

punere în aplicare; insistă asupra faptului 

că procesul de acordare a echivalenței în 

domeniul serviciilor financiare unei țări 

terțe ar trebui să fie întotdeauna supus 

controlului Parlamentului European și că 

deciziile de acest tip ar trebui să fie 

adoptate prin intermediul actelor delegate, 

datorită caracterului lor politic și, totodată, 

pentru a asigura o mai mare transparență; 

11. pune sub semnul întrebării motivele 

care stau la baza deciziilor de echivalență 

adoptate preponderent sub forma actelor de 

punere în aplicare; insistă asupra faptului 

că procesul de acordare a echivalenței în 

domeniul serviciilor financiare unei țări 

terțe ar trebui să fie întotdeauna supus 

controlului Parlamentului European și al 

parlamentelor naționale și că deciziile de 

acest tip ar trebui să fie adoptate prin 

intermediul actelor delegate, datorită 

caracterului lor politic și, totodată, pentru a 

asigura o mai mare transparență; 

Or. en 

 

Amendamentul  127 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Gabriel Mato, Fulvio Martusciello 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. pune sub semnul întrebării motivele 

care stau la baza deciziilor de echivalență 

adoptate preponderent sub forma actelor de 

punere în aplicare; insistă asupra faptului 

că procesul de acordare a echivalenței în 

11. pune sub semnul întrebării motivele 

care stau la baza deciziilor de echivalență 

adoptate preponderent sub forma actelor de 

punere în aplicare; insistă asupra faptului 

că procesul de acordare a echivalenței în 
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domeniul serviciilor financiare unei țări 

terțe ar trebui să fie întotdeauna supus 

controlului Parlamentului European și că 

deciziile de acest tip ar trebui să fie 

adoptate prin intermediul actelor delegate, 

datorită caracterului lor politic și, totodată, 

pentru a asigura o mai mare transparență; 

domeniul serviciilor financiare unei țări 

terțe ar trebui să fie, în cele mai 

importante cazuri, supus controlului 

Parlamentului European și că astfel de 

decizii ar trebui să fie adoptate prin 

intermediul actelor delegate, datorită 

caracterului lor politic și, totodată, pentru a 

asigura o mai mare transparență; 

Or. en 

 

Amendamentul  128 

Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. pune sub semnul întrebării motivele 

care stau la baza deciziilor de echivalență 

adoptate preponderent sub forma actelor de 

punere în aplicare; insistă asupra faptului 

că procesul de acordare a echivalenței în 

domeniul serviciilor financiare unei țări 

terțe ar trebui să fie întotdeauna supus 

controlului Parlamentului European și că 

deciziile de acest tip ar trebui să fie 

adoptate prin intermediul actelor delegate, 

datorită caracterului lor politic și, totodată, 

pentru a asigura o mai mare transparență; 

11. pune sub semnul întrebării motivele 

care stau la baza deciziilor de echivalență 

adoptate preponderent sub forma actelor de 

punere în aplicare; insistă asupra faptului 

că procesul de acordare a echivalenței în 

domeniul serviciilor financiare unei țări 

terțe ar trebui să fie întotdeauna supus 

controlului Parlamentului European și că 

deciziile de acest tip ar trebui să fie 

adoptate prin intermediul actelor delegate, 

datorită caracterului lor politic datorită 

căruia se echilibrează obiectivele politice 

diferite, și, totodată, pentru a asigura o mai 

mare transparență; 

Or. en 

 

Amendamentul  129 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. ia act de faptul că decizia Comisiei 

din 21 decembrie 2017 de a acorda 

echivalență locurilor de tranzacționare a 

acțiunilor din Elveția – pentru un interval 

de timp limitat la 12 luni, cu posibilitatea 

unei prelungiri cu condiția înregistrării 

unor progrese suficiente în elaborarea 

unui cadru instituțional comun – a fost, 

în principal, de natură politică, fiind 

utilizată pentru a asigura o mai mare 

influență în legătură cu un alt aspect de 

natură politică; regretă faptul că 

Parlamentul nu a avut nicio contribuție la 

adoptarea acestei decizii; 

eliminat 

Or. en 

Amendamentul  130 

Manuel dos Santos 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. ia act de faptul că decizia Comisiei 

din 21 decembrie 2017 de a acorda 

echivalență locurilor de tranzacționare a 

acțiunilor din Elveția – pentru un interval 

de timp limitat la 12 luni, cu posibilitatea 

unei prelungiri cu condiția înregistrării 

unor progrese suficiente în elaborarea 

unui cadru instituțional comun – a fost, 

în principal, de natură politică, fiind 

utilizată pentru a asigura o mai mare 

influență în legătură cu un alt aspect de 

natură politică; regretă faptul că 

Parlamentul nu a avut nicio contribuție la 

adoptarea acestei decizii; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  131 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. ia act de faptul că decizia Comisiei 

din 21 decembrie 2017 de a acorda 

echivalență locurilor de tranzacționare a 

acțiunilor din Elveția – pentru un interval 

de timp limitat la 12 luni, cu posibilitatea 

unei prelungiri cu condiția înregistrării 

unor progrese suficiente în elaborarea unui 

cadru instituțional comun – a fost, în 

principal, de natură politică, fiind 

utilizată pentru a asigura o mai mare 

influență în legătură cu un alt aspect de 

natură politică; regretă faptul că 

Parlamentul nu a avut nicio contribuție la 

adoptarea acestei decizii; 

12. ia act de faptul că decizia Comisiei 

din 21 decembrie 2017 de a acorda 

echivalență locurilor de tranzacționare a 

acțiunilor din Elveția – pentru un interval 

de timp limitat la 12 luni, cu posibilitatea 

unei prelungiri cu condiția înregistrării 

unor progrese suficiente în elaborarea unui 

cadru instituțional comun; 

Or. en 

 

Amendamentul  132 

Roberto Gualtieri 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. ia act de faptul că decizia Comisiei 

din 21 decembrie 2017 de a acorda 

echivalență locurilor de tranzacționare a 

acțiunilor din Elveția – pentru un interval 

de timp limitat la 12 luni, cu posibilitatea 

unei prelungiri cu condiția înregistrării 

unor progrese suficiente în elaborarea unui 

cadru instituțional comun – a fost, în 

principal, de natură politică, fiind 

utilizată pentru a asigura o mai mare 

influență în legătură cu un alt aspect de 

natură politică; regretă faptul că 

Parlamentul nu a avut nicio contribuție la 

adoptarea acestei decizii; 

12. ia act de decizia Comisiei din 21 

decembrie 2017 de a acorda echivalență 

locurilor de tranzacționare a acțiunilor din 

Elveția, pentru un interval de timp limitat 

la 12 luni, cu posibilitatea unei prelungiri 

cu condiția înregistrării unor progrese 

suficiente în elaborarea unui cadru 

instituțional comun; 
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Or. en 

 

Amendamentul  133 

Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. ia act de faptul că decizia Comisiei 

din 21 decembrie 2017 de a acorda 

echivalență locurilor de tranzacționare a 

acțiunilor din Elveția – pentru un interval 

de timp limitat la 12 luni, cu posibilitatea 

unei prelungiri cu condiția înregistrării 

unor progrese suficiente în elaborarea unui 

cadru instituțional comun – a fost, în 

principal, de natură politică, fiind 

utilizată pentru a asigura o mai mare 

influență în legătură cu un alt aspect de 

natură politică; regretă faptul că 

Parlamentul nu a avut nicio contribuție la 

adoptarea acestei decizii; 

12. ia act de faptul că decizia Comisiei 

din 21 decembrie 2017 de a acorda 

echivalență locurilor de tranzacționare a 

acțiunilor din Elveția – pentru un interval 

de timp limitat la 12 luni, cu posibilitatea 

unei prelungiri cu condiția înregistrării 

unor progrese suficiente în elaborarea unui 

cadru instituțional comun; regretă faptul că 

Parlamentul nu a avut nicio contribuție la 

adoptarea acestei decizii; invită Comisia să 

se asigure că viitoarele acorduri bilaterale 

cu Elveția asigură un standard echivalent 

și punerea în aplicare a măsurilor 

împotriva infracțiunilor financiare, a 

evaziunii fiscale și a ajutorului fiscal de 

stat; 

Or. en 

 

Amendamentul  134 

Markus Ferber 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. ia act de faptul că decizia Comisiei 

din 21 decembrie 2017 de a acorda 

echivalență locurilor de tranzacționare a 

acțiunilor din Elveția – pentru un interval 

de timp limitat la 12 luni, cu posibilitatea 

unei prelungiri cu condiția înregistrării 

unor progrese suficiente în elaborarea unui 

12. ia act de faptul că decizia Comisiei 

din 21 decembrie 2017 de a acorda 

echivalență locurilor de tranzacționare a 

acțiunilor din Elveția ca parte a procedurii 

de echivalență din cadrul MiFID 

II/Regulamentului privind piețele 

instrumentelor financiare – pentru un 
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cadru instituțional comun – a fost, în 

principal, de natură politică, fiind utilizată 

pentru a asigura o mai mare influență în 

legătură cu un alt aspect de natură politică; 

regretă faptul că Parlamentul nu a avut 

nicio contribuție la adoptarea acestei 

decizii; 

interval de timp limitat la 12 luni, cu 

posibilitatea unei prelungiri cu condiția 

înregistrării unor progrese suficiente în 

elaborarea unui cadru instituțional comun – 

a fost, în principal, de natură politică, fiind 

utilizată pentru a asigura o mai mare 

influență în legătură cu un alt aspect de 

natură politică; regretă faptul că 

Parlamentul European nu a avut nicio 

contribuție la adoptarea acestei decizii; 

remarcă faptul că acest incident dovedește 

că procedurile de echivalență nu sunt pur 

tehnice; 

Or. en 

 

Amendamentul  135 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. remarcă faptul că Comisia are 

dreptul de a retrage deciziile de 

echivalență și consideră că Parlamentul 

ar trebui să fie consultat în timp util 

înainte de adoptarea unei astfel de decizii 

de retragere; solicită să se introducă 

proceduri clare și termene-limită în ceea 

ce privește adoptarea, retragerea sau 

suspendarea deciziilor de echivalență; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  136 

Roberto Gualtieri 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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13. remarcă faptul că Comisia are 

dreptul de a retrage deciziile de 

echivalență și consideră că Parlamentul 

ar trebui să fie consultat în timp util 

înainte de adoptarea unei astfel de decizii 

de retragere; solicită să se introducă 

proceduri clare și termene-limită în ceea 

ce privește adoptarea, retragerea sau 

suspendarea deciziilor de echivalență; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  137 

Ashley Fox 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. remarcă faptul că Comisia are 

dreptul de a retrage deciziile de 

echivalență și consideră că Parlamentul 

ar trebui să fie consultat în timp util 

înainte de adoptarea unei astfel de decizii 

de retragere; solicită să se introducă 

proceduri clare și termene-limită în ceea 

ce privește adoptarea, retragerea sau 

suspendarea deciziilor de echivalență; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  138 

Manuel dos Santos 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. remarcă faptul că Comisia are 

dreptul de a retrage deciziile de 

echivalență și consideră că Parlamentul 

ar trebui să fie consultat în timp util 

13. solicită să se introducă proceduri 

clare și termene-limită în ceea ce privește 

adoptarea, retragerea sau suspendarea 

deciziilor de echivalență; 
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înainte de adoptarea unei astfel de decizii 

de retragere; solicită să se introducă 

proceduri clare și termene-limită în ceea ce 

privește adoptarea, retragerea sau 

suspendarea deciziilor de echivalență; 

Or. en 

 

Amendamentul  139 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. remarcă faptul că Comisia are 

dreptul de a retrage deciziile de echivalență 

și consideră că Parlamentul ar trebui să 

fie consultat în timp util înainte de 

adoptarea unei astfel de decizii de 

retragere; solicită să se introducă proceduri 

clare și termene-limită în ceea ce privește 

adoptarea, retragerea sau suspendarea 

deciziilor de echivalență; 

13. remarcă faptul că Comisia are 

dreptul de a retrage deciziile de 

echivalență; solicită să se introducă 

proceduri clare și termene-limită în ceea ce 

privește adoptarea, retragerea sau 

suspendarea deciziilor de echivalență; 

Or. en 

 

Amendamentul  140 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. remarcă faptul că Comisia are 

dreptul de a retrage deciziile de echivalență 

și consideră că Parlamentul ar trebui să 

fie consultat în timp util înainte de 

adoptarea unei astfel de decizii de 

retragere; solicită să se introducă proceduri 

clare și termene-limită în ceea ce privește 

adoptarea, retragerea sau suspendarea 

13. remarcă faptul că Comisia are 

dreptul de a retrage deciziile de echivalență 

și consideră că Comisia ar trebui să 

explice în detaliu Parlamentului motivele 

adoptării unei astfel de decizii de 

retragere; solicită să se introducă proceduri 

clare și termene-limită în ceea ce privește 

adoptarea, retragerea sau suspendarea 
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deciziilor de echivalență; deciziilor de echivalență; 

Or. en 

 

Amendamentul  141 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Gabriel Mato, Fulvio Martusciello 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. remarcă faptul că Comisia are 

dreptul de a retrage deciziile de echivalență 

și consideră că Parlamentul ar trebui să fie 

consultat în timp util înainte de adoptarea 

unei astfel de decizii de retragere; solicită 

să se introducă proceduri clare și termene-

limită în ceea ce privește adoptarea, 

retragerea sau suspendarea deciziilor de 

echivalență; 

13. remarcă faptul că Comisia are 

dreptul de a retrage deciziile de echivalență 

și consideră că Parlamentul ar trebui să fie 

consultat în timp util înainte de adoptarea 

unei astfel de decizii de retragere; solicită 

să se introducă proceduri clare în ceea ce 

privește adoptarea, retragerea sau 

suspendarea deciziilor de echivalență; 

Or. en 

 

Amendamentul  142 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. remarcă faptul că Comisia are 

dreptul de a retrage deciziile de echivalență 

și consideră că Parlamentul ar trebui să fie 

consultat în timp util înainte de adoptarea 

unei astfel de decizii de retragere; solicită 

să se introducă proceduri clare și termene-

limită în ceea ce privește adoptarea, 

retragerea sau suspendarea deciziilor de 

echivalență; 

13. remarcă faptul că Comisia are 

dreptul de a retrage deciziile de echivalență 

și consideră că Parlamentul European și 

parlamentele naționale ar trebui să fie 

consultate în timp util înainte de adoptarea 

unei astfel de decizii de retragere; solicită 

să se introducă proceduri clare și termene-

limită în ceea ce privește adoptarea, 

retragerea sau suspendarea deciziilor de 

echivalență; 

Or. en 
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Amendamentul  143 

Bernard Monot 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. remarcă faptul că Comisia are 

dreptul de a retrage deciziile de echivalență 

și consideră că Parlamentul ar trebui să fie 

consultat în timp util înainte de adoptarea 

unei astfel de decizii de retragere; solicită 

să se introducă proceduri clare și termene-

limită în ceea ce privește adoptarea, 

retragerea sau suspendarea deciziilor de 

echivalență; 

13. remarcă faptul că Comisia are 

dreptul de a retrage deciziile de echivalență 

și consideră că Parlamentul ar trebui să fie 

consultat în timp util înainte de adoptarea 

unei astfel de decizii de retragere; solicită 

să se introducă proceduri clare și termene-

limită în ceea ce privește adoptarea, 

retragerea sau suspendarea deciziilor de 

echivalență; solicită ca Parlamentul să 

aibă în orice moment posibilitatea de a 

solicita o retragere a deciziei de 

echivalență; 

Or. fr 

 

Amendamentul  144 

Ashley Fox 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13a. remarcă faptul că, în urma 

avizului AES, Comisia are dreptul de a 

retrage deciziile de echivalență; solicită să 

se introducă proceduri clare și termene-

limită în ceea ce privește adoptarea, 

retragerea sau suspendarea deciziilor de 

echivalență; constată că, pentru ca 

echivalența să fie eficace și să poată fi 

invocată, perioadele de preaviz trebuie să 

aibă o durată adecvată, astfel cum a fost 

stabilit în cadrul cercetărilor efectuate de 

AES; 
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Or. en 

 

Amendamentul  145 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. este preocupat de faptul că nu 

există un cadru coerent care să permită 

supravegherea permanentă a regimului de 

echivalență al diferitelor țări terțe; 

consideră că ar trebui să li se confere 

competențele necesare autorităților 

europene de supraveghere (AES) pentru a 

monitoriza evoluțiile în materie de 

reglementare din țările terțe și solicită ca 

Parlamentul să fie informat în mod 

constant cu privire la acest proces de 

monitorizare aflat în curs de desfășurare 

în țările terțe; 

14. este preocupat de faptul că nu 

există un cadru coerent care să permită 

supravegherea permanentă a regimului de 

echivalență al diferitelor țări terțe; 

consideră că ar trebui să li se confere 

competențele necesare autorităților 

europene de supraveghere (AES) pentru a 

monitoriza evoluțiile în materie de 

reglementare din țările terțe; 

Or. en 

 

Amendamentul  146 

Roberto Gualtieri 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. este preocupat de faptul că nu 

există un cadru coerent care să permită 

supravegherea permanentă a regimului de 

echivalență al diferitelor țări terțe; 

consideră că ar trebui să li se confere 

competențele necesare autorităților 
europene de supraveghere (AES) pentru a 

monitoriza evoluțiile în materie de 

reglementare din țările terțe și solicită ca 

Parlamentul să fie informat în mod 

constant cu privire la acest proces de 

14. consideră că mecanismele de 

echivalență revizuite și îmbunătățite ar 

spori eficacitatea acestui instrument; 

salută revizuirea permanentă a 

dispozițiilor privind echivalența într-o 

serie de propuneri legislative; consideră că 

autoritățile europene de supraveghere 

(AES) ar trebui să poată monitoriza 

evoluțiile în materie de reglementare din 

țările terțe și solicită ca Parlamentul să fie 
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monitorizare aflat în curs de desfășurare 

în țările terțe; 

informat în mod corespunzător; 

Or. en 

 

Amendamentul  147 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. este preocupat de faptul că nu 

există un cadru coerent care să permită 

supravegherea permanentă a regimului de 

echivalență al diferitelor țări terțe; 

consideră că ar trebui să li se confere 

competențele necesare autorităților 

europene de supraveghere (AES) pentru a 

monitoriza evoluțiile în materie de 

reglementare din țările terțe și solicită ca 

Parlamentul să fie informat în mod 

constant cu privire la acest proces de 

monitorizare aflat în curs de desfășurare în 

țările terțe; 

14. salută revizuirea permanentă a 

reglementării și supravegherii regimului 

de echivalență al diferitelor țări terțe; 

consideră că ar trebui să li se confere 

competențele necesare autorităților 

europene de supraveghere (AES) pentru a 

consilia Comisia și a monitoriza evoluțiile 

în materie de reglementare și supraveghere 

din țările terțe și solicită ca Parlamentul să 

fie informat în mod constant cu privire la 

acest proces de monitorizare aflat în curs 

de desfășurare în țările terțe; salută, în 

acest sens, pachetul legislativ privind 

revizuirea sistemului european de 

supraveghere financiară, în care Comisia 

propune ca AES să le fie acordate 

competențe sporite de monitorizare; 

Or. en 

 

Amendamentul  148 

Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. este preocupat de faptul că nu 

există un cadru coerent care să permită 

14. este preocupat de faptul că nu 

există un cadru coerent care să permită 
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supravegherea permanentă a regimului de 

echivalență al diferitelor țări terțe; 

consideră că ar trebui să li se confere 

competențele necesare autorităților 

europene de supraveghere (AES) pentru a 

monitoriza evoluțiile în materie de 

reglementare din țările terțe și solicită ca 

Parlamentul să fie informat în mod 

constant cu privire la acest proces de 

monitorizare aflat în curs de desfășurare în 

țările terțe; 

supravegherea permanentă a regimului de 

echivalență al diferitelor țări terțe; 

consideră că ar trebui să li se confere 

competențele necesare și resursele 

adecvate autorităților europene de 

supraveghere (AES) pentru a monitoriza 

evoluțiile în materie de reglementare din 

țările terțe și solicită ca Parlamentul să fie 

informat în mod constant cu privire la acest 

proces de monitorizare aflat în curs de 

desfășurare în țările terțe; salută 

propunerile Comisiei privind revizuirea 

AES, care prevede că o astfel de 

monitorizare ex post nu se limitează la 

chestiuni de reglementare, ci se extinde și 

la supraveghere și la punerea în aplicare; 

Or. en 

 

Amendamentul  149 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. este preocupat de faptul că nu 

există un cadru coerent care să permită 

supravegherea permanentă a regimului de 

echivalență al diferitelor țări terțe; 

consideră că ar trebui să li se confere 

competențele necesare autorităților 

europene de supraveghere (AES) pentru a 

monitoriza evoluțiile în materie de 

reglementare din țările terțe și solicită ca 

Parlamentul să fie informat în mod 

constant cu privire la acest proces de 

monitorizare aflat în curs de desfășurare 

în țările terțe; 

14. este preocupat de faptul că nu 

există un cadru coerent care să permită 

supravegherea permanentă a regimului de 

echivalență al diferitelor țări terțe; 

consideră că ar trebui să li se confere 

competențele necesare autorităților 

europene de supraveghere (AES) pentru a 

monitoriza evoluțiile în materie de 

reglementare din țările terțe și pentru a 

evalua efectul pe care aceste evoluții l-ar 

fi putut avea, printre altele, asupra 

interconectării dintre sistemul financiar 

al țărilor terțe și cel al Uniunii, și solicită 

ca Parlamentul să fie informat în mod 

constant cu privire la aceste evoluții 

permanente și la procesul de monitorizare 

a acestora în țările terțe; 

Or. en 
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Amendamentul  150 

Barbara Kappel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. este preocupat de faptul că nu 

există un cadru coerent care să permită 

supravegherea permanentă a regimului de 

echivalență al diferitelor țări terțe; 

consideră că ar trebui să li se confere 

competențele necesare autorităților 

europene de supraveghere (AES) pentru a 

monitoriza evoluțiile în materie de 

reglementare din țările terțe și solicită ca 

Parlamentul să fie informat în mod 

constant cu privire la acest proces de 

monitorizare aflat în curs de desfășurare în 

țările terțe; 

14. este preocupat de faptul că nu 

există un cadru coerent care să permită 

supravegherea permanentă a regimului de 

echivalență al diferitelor țări terțe; 

consideră că ar trebui să li se confere 

competențele necesare autorităților 

europene de supraveghere (AES) pentru a 

monitoriza evoluțiile în materie de 

reglementare din țările terțe și solicită ca 

Parlamentul să fie informat în mod 

constant cu privire la acest proces de 

monitorizare aflat în curs de desfășurare în 

țările terțe prin intermediul unui raport 

anual prezentat Parlamentului de către 

AES în cauză; 

Or. en 

 

Amendamentul  151 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 14a. subliniază necesitatea ca țările 

terțe cărora li s-a acordat echivalența să 

discute noile reglementări cu AES înainte 

de punerea lor în aplicare, pentru a se 

asigura că se încadrează în parametrii de 

echivalență; remarcă faptul că țările terțe 

ar trebui să monitorizeze îndeaproape 

evoluțiile din legislația UE pentru a se 

asigura că se pot adapta în consecință; 
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Or. en 

 

Amendamentul  152 

Ashley Fox 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 14a. remarcă faptul că țările terțe 

trebuie să informeze AES în mod constant 

cu privire la eventualele evoluții naționale 

în materie de reglementare; țările terțe 

trebuie, de asemenea, să fie informate cu 

privire la orice actualizare a 

reglementărilor din partea uniunii; 

Or. en 

 

Amendamentul  153 

Roberto Gualtieri 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. invită Comisia să adopte un act 

legislativ prin care să instituie un cadru 

clar pentru o aplicare transparentă, 

coerentă și consecventă a procedurilor de 

echivalență, care să introducă un proces 

standardizat pentru determinarea 

echivalenței; 

15. invită Comisia să îmbunătățească 

transparența, coerența și consecvența 

aplicării procedurilor de echivalență, 

inclusiv prin furnizarea unei evaluări 

amănunțite a cadrelor juridice ale țărilor 

terțe; invită Comisia să evalueze 

avantajele introducerii unui proces de 

depunere a cererilor și ale adoptării unui 

cadru juridic pentru un proces mai 

structurat și mai coerent pentru 

procedurile de echivalență; 

Or. en 

 

Amendamentul  154 
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Alain Lamassoure, Anne Sander, Gabriel Mato, Tom Vandenkendelaere, Fulvio 

Martusciello 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. invită Comisia să adopte un act 

legislativ prin care să instituie un cadru 

clar pentru o aplicare transparentă, 

coerentă și consecventă a procedurilor de 

echivalență, care să introducă un proces 

standardizat pentru determinarea 

echivalenței; 

15. invită Comisia să instituie un cadru 

clar pentru o aplicare transparentă, 

coerentă și consecventă a procedurilor de 

echivalență, care să introducă un proces 

standardizat pentru determinarea 

echivalenței și o evaluare detaliată și 

amănunțită a cadrelor juridice ale țărilor 

terțe; solicită ca astfel de clarificări să 

aibă loc în contextul unui acord 

interinstituțional între Parlamentul 

European, Consiliul Uniunii Europene și 

Comisia Europeană; 

Or. en 

 

Amendamentul  155 

Manuel dos Santos 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. invită Comisia să adopte un act 

legislativ prin care să instituie un cadru clar 

pentru o aplicare transparentă, coerentă și 

consecventă a procedurilor de echivalență, 

care să introducă un proces standardizat 

pentru determinarea echivalenței; 

15. invită Comisia să adopte un act 

legislativ prin care să instituie un cadru clar 

pentru o aplicare transparentă, coerentă și 

consecventă a procedurilor de echivalență; 

Or. en 

 

Amendamentul  156 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 
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Punctul 15 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. invită Comisia să adopte un act 

legislativ prin care să instituie un cadru clar 

pentru o aplicare transparentă, coerentă și 

consecventă a procedurilor de echivalență, 

care să introducă un proces standardizat 

pentru determinarea echivalenței; 

15. invită Comisia să adopte un act 

legislativ prin care să instituie un cadru clar 

pentru o aplicare transparentă, coerentă și 

consecventă a procedurilor de echivalență, 

care să asigure securitate juridică în ceea 

ce privește determinarea echivalenței; în 

procesul de definire a acestui cadru, 

Comisia ar trebui să evalueze beneficiile 

instituirii unui proces de depunere a 

cererilor în vederea acordării 

echivalenței, pe care țările terțe l-ar putea 

utiliza începând de la o dată menționată 

într-un act legislativ specific; 

Or. en 

 

Amendamentul  157 

Barbara Kappel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. invită Comisia să adopte un act 

legislativ prin care să instituie un cadru clar 

pentru o aplicare transparentă, coerentă și 

consecventă a procedurilor de echivalență, 

care să introducă un proces standardizat 

pentru determinarea echivalenței; 

15. invită Comisia să propună un act 

legislativ prin care să instituie un cadru clar 

pentru o aplicare transparentă, coerentă și 

consecventă a procedurilor de echivalență, 

care să introducă un proces standardizat 

pentru determinarea echivalenței; 

Or. en 

 

Amendamentul  158 

Markus Ferber 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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15. invită Comisia să adopte un act 

legislativ prin care să instituie un cadru clar 

pentru o aplicare transparentă, coerentă și 

consecventă a procedurilor de echivalență, 

care să introducă un proces standardizat 

pentru determinarea echivalenței; 

15. invită Comisia să adopte un act 

legislativ prin care să instituie un cadru clar 

pentru o aplicare transparentă, coerentă și 

consecventă a procedurilor de echivalență, 

care să introducă un proces standardizat 

pentru determinarea echivalenței și care 

este bazat pe similaritatea rezultatelor și 

nu pe similaritatea procedurilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  159 

Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. invită Comisia să adopte un act 

legislativ prin care să instituie un cadru clar 

pentru o aplicare transparentă, coerentă și 

consecventă a procedurilor de echivalență, 

care să introducă un proces standardizat 

pentru determinarea echivalenței; 

15. invită Comisia să adopte un act 

legislativ prin care să instituie un cadru clar 

pentru o aplicare transparentă, coerentă și 

consecventă și o monitorizare regulată a 

procedurilor de echivalență, care să 

introducă un proces standardizat pentru 

determinarea, suspendarea sau retragerea 

echivalenței; 

Or. en 

 

Amendamentul  160 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. invită Comisia să adopte un act 

legislativ prin care să instituie un cadru 

clar pentru o aplicare transparentă, 

coerentă și consecventă a procedurilor de 

echivalență, care să introducă un proces 

15. invită Comisia să adopte cel puțin 

un set de principii directoare și, dacă este 

cazul, un act legislativ prin care să instituie 

o abordare clară pentru o aplicare 

transparentă, coerentă și consecventă a 
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standardizat pentru determinarea 

echivalenței; 

procedurilor de echivalență; 

Or. en 

 

Amendamentul  161 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 15a. acest cadru ar trebui să acorde în 

mod clar Parlamentului European un rol 

semnificativ de control asupra deciziilor 

luate de Comisie, norme clare privind 

acordarea, suspendarea sau retragerea 

echivalenței și un mandat clar pentru 

AES în cadrul regimului de echivalență; 

Or. en 

 

Amendamentul  162 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 15b. ia act de faptul că deciziile de 

echivalență se iau pe baza unei evaluări 

de la caz la caz, luând în considerare 

reglementările relevante ale UE și 

particularitățile piețelor, ceea ce implică 

necesitatea unei anumite flexibilități; 

Or. en 

 

Amendamentul  163 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. solicită ca deciziile de echivalență 

să fie revizuite cel puțin o dată la trei ani 

de către AES competentă și ca aceste 

evaluări să fie făcute publice; 

16. solicită ca deciziile de echivalență 

să facă obiectul supravegherii și 

revizuirilor permanente de către AES 

competentă, luând în considerare nu doar 

cerințele legale și calitatea supravegherii, 

ci și evoluțiile relevante ale piețelor; 

solicită ca aceste evaluări să fie făcute 

publice; 

Or. en 

 

Amendamentul  164 

Barbara Kappel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. solicită ca deciziile de echivalență 

să fie revizuite cel puțin o dată la trei ani 

de către AES competentă și ca aceste 

evaluări să fie făcute publice; 

16. solicită ca deciziile de echivalență 

să fie revizuite în permanență de către 

AES competentă și ca aceste evaluări să fie 

făcute publice; 

Or. en 

 

Amendamentul  165 

Bernard Monot 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. solicită ca deciziile de echivalență 

să fie revizuite cel puțin o dată la trei ani 

de către AES competentă și ca aceste 

evaluări să fie făcute publice; 

16. solicită ca deciziile de echivalență 

să fie revizuite cel puțin o dată pe an de 

către AES competentă și ca aceste evaluări 

să fie făcute publice; 
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Or. fr 

 

Amendamentul  166 

Markus Ferber 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. solicită ca deciziile de echivalență 

să fie revizuite cel puțin o dată la trei ani 

de către AES competentă și ca aceste 

evaluări să fie făcute publice; 

16. solicită ca deciziile de echivalență 

să fie revizuite cel puțin o dată la doi ani de 

către AES competentă și ca aceste evaluări 

să fie făcute publice; subliniază că, în 

cazurile de schimbări legislative majore în 

țara terță în cauză, ar putea fi necesare 

revizuiri ad-hoc; 

Or. en 

 

Amendamentul  167 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. solicită ca deciziile de echivalență 

să fie revizuite cel puțin o dată la trei ani 

de către AES competentă și ca aceste 

evaluări să fie făcute publice; 

16. solicită ca deciziile de echivalență 

să fie revizuite o dată la trei ani de către 

AES competentă și ca aceste evaluări să fie 

făcute publice; 

Or. en 

 

Amendamentul  168 

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

Vandenkendelaere, Fulvio Martusciello, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. solicită ca deciziile de echivalență 

să fie revizuite cel puțin o dată la trei ani 

de către AES competentă și ca aceste 

evaluări să fie făcute publice; 

16. solicită ca deciziile de echivalență 

să fie revizuite cel puțin o dată la trei ani, 

sau în caz de modificări ale cadrului 

juridic al țărilor terțe care ar ridica semne 

de întrebare cu privire la decizia de 

echivalență, de către AES competentă și ca 

aceste evaluări să fie făcute publice; 

Or. en 

 

Amendamentul  169 

Burkhard Balz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. solicită ca deciziile de echivalență 

să fie revizuite cel puțin o dată la trei ani 

de către AES competentă și ca aceste 

evaluări să fie făcute publice; 

16. solicită ca deciziile de echivalență 

să fie revizuite cel puțin o dată la trei ani, 

sau în caz de modificări semnificative ale 

cadrului juridic al țărilor terțe care ar 

ridica semne de întrebare cu privire la 

decizia de echivalență, de către AES 

competentă și ca aceste evaluări să fie 

făcute publice; 

Or. en 

 

Amendamentul  170 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. solicită ca deciziile de echivalență 

să fie revizuite cel puțin o dată la trei ani 

de către AES competentă și ca aceste 

evaluări să fie făcute publice; 

16. solicită ca deciziile de echivalență 

să fie revizuite cel puțin o dată la trei ani 

de către AES competentă și ca aceste 

evaluări să fie făcute publice; subliniază că 

aceste revizuiri ar trebui să se bazeze, cel 
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puțin, pe legislația relevantă și pe punerea 

sa în aplicare, precum și pe practicile de 

supraveghere relevante din țara terță în 

cauză; 

Or. en 

 

Amendamentul  171 

Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. solicită ca deciziile de echivalență 

să fie revizuite cel puțin o dată la trei ani 

de către AES competentă și ca aceste 

evaluări să fie făcute publice; 

16. solicită ca deciziile de echivalență 

să fie revizuite cel puțin o dată la trei ani 

de către AES competentă și ca aceste 

evaluări să fie făcute publice; solicită, 

astfel cum a fost propus de Comisie în 

contextul procesului de revizuire a AES, 

eficientizarea acordurilor de cooperare cu 

autoritățile de supraveghere din țările 

terțe pentru a furniza notificări periodice 

cu privire la modificările aduse cadrului 

juridic relevant al țărilor terțe și punerea 

în aplicare a acestuia;  

Or. en 

 

Amendamentul  172 

Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16a. regretă totuși că Comisia nu a 

propus, în cadrul revizuirii ESA, niciun 

mecanism de control suplimentar pentru 

Parlamentul European și Consiliu și 
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intenționează să modifice în consecință 

propunerile legislative; 

Or. en 

 

Amendamentul  173 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16a. solicită, de asemenea, Comisiei să 

efectueze evaluări ad-hoc ale dispozițiilor 

privind echivalența pe baza unor cereri 

motivate din partea Parlamentului, a 

Consiliului, a AES și, dacă este cazul, a 

BCE, a autorităților naționale competente 

și a CERS; 

Or. en 

 

Amendamentul  174 

Roberto Gualtieri 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. invită Comisia să ia în considerare 

posibilitatea de a institui un proces de 

depunere a cererilor în vederea acordării 

echivalenței, pe care țările terțe l-ar putea 

utiliza începând de la o dată menționată 

într-un act legislativ specific; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  175 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. invită Comisia să ia în considerare 

posibilitatea de a institui un proces de 

depunere a cererilor în vederea acordării 

echivalenței, pe care țările terțe l-ar putea 

utiliza începând de la o dată menționată 

într-un act legislativ specific; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  176 

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

Martusciello 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. invită Comisia să ia în considerare 

posibilitatea de a institui un proces de 

depunere a cererilor în vederea acordării 

echivalenței, pe care țările terțe l-ar putea 

utiliza începând de la o dată menționată 

într-un act legislativ specific; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  177 

Bernard Monot 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. invită Comisia să ia în considerare 

posibilitatea de a institui un proces de 

depunere a cererilor în vederea acordării 

echivalenței, pe care țările terțe l-ar putea 

17. invită Comisia să elaboreze o 

procedură de depunere a cererilor în 

vederea acordării echivalenței, aplicabilă 

țărilor terțe, în avantajul actorilor 
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utiliza începând de la o dată menționată 

într-un act legislativ specific; 

europeni; 

Or. fr 

 

Amendamentul  178 

Manuel dos Santos 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. invită Comisia să ia în considerare 

posibilitatea de a institui un proces de 

depunere a cererilor în vederea acordării 

echivalenței, pe care țările terțe l-ar putea 

utiliza începând de la o dată menționată 

într-un act legislativ specific; 

17. invită Comisia să ia în considerare, 

în procesul de definire a unui cadru 

privind echivalența, posibilitatea de a 

institui un proces de depunere a cererilor în 

vederea acordării echivalenței, pe care 

țările terțe l-ar putea utiliza începând de la 

o dată menționată într-un act legislativ 

specific; 

Or. en 

 

Amendamentul  179 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. invită Comisia să efectueze o 

analiză aprofundată a tuturor deciziilor de 

echivalență adoptate, cu scopul de a stabili 

care au fost succesele înregistrate și 

eșecurile suferite de actualul regim de 

echivalență; 

18. invită Comisia să efectueze, în 

cadrul procesului de adoptare a unui act 

legislativ pentru instituirea unui regim de 

echivalență, o analiză a deciziilor de 

echivalență adoptate, cu scopul de a stabili 

caracterul adecvat al actualului regim de 

echivalență și dacă entitățile din țări terțe 

care accesează piața UE în baza unei 

decizii prealabile de echivalență sunt 

tratate mai favorabil decât întreprinderile 

din UE; în cazurile în care legislația 

financiară a UE lasă pe seama normelor 
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și autorităților din țările terțe 

supravegherea entităților din țări terțe 

care desfășoară activități în UE, solicită 

Comisiei să evalueze dacă această 

înlocuire deplină a conformității este în 

interesul UE, în special în ceea ce privește 

protecția investitorilor și a consumatorilor 

din cadrul UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  180 

Manuel dos Santos 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. invită Comisia să efectueze o 

analiză aprofundată a tuturor deciziilor de 

echivalență adoptate, cu scopul de a stabili 

care au fost succesele înregistrate și 

eșecurile suferite de actualul regim de 

echivalență; 

18. invită Comisia să efectueze o 

analiză a tuturor deciziilor de echivalență 

adoptate, cu scopul de a stabili caracterul 

adecvat al actualului regim de echivalență; 

Or. en 

 

Amendamentul  181 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Gabriel Mato, Fulvio Martusciello 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. invită Comisia să efectueze o 

analiză aprofundată a tuturor deciziilor de 

echivalență adoptate, cu scopul de a stabili 

care au fost succesele înregistrate și 

eșecurile suferite de actualul regim de 

echivalență; 

18. invită Comisia să efectueze o 

analiză aprofundată a tuturor deciziilor de 

echivalență adoptate, cu scopul de a stabili 

care au fost succesele înregistrate și 

eșecurile suferite de actualul regim de 

echivalență și să evalueze dacă cadrul de 

echivalență inclus în prezent în actele 

legislative ale UE poate conduce la un 
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tratament mai favorabil pentru 

întreprinderile din țările terțe în 

comparație cu cel pentru întreprinderile 

din UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  182 

Markus Ferber 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. invită Comisia să efectueze o 

analiză aprofundată a tuturor deciziilor de 

echivalență adoptate, cu scopul de a stabili 

care au fost succesele înregistrate și 

eșecurile suferite de actualul regim de 

echivalență; 

18. invită Comisia să efectueze o 

analiză aprofundată a tuturor deciziilor de 

echivalență adoptate, cu scopul de a stabili 

care au fost succesele înregistrate și 

eșecurile suferite de actualul regim de 

echivalență și de a obține sugestii de 

îmbunătățire; 

Or. en 

 

Amendamentul  183 

Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. invită Comisia să efectueze o 

analiză aprofundată a tuturor deciziilor de 

echivalență adoptate, cu scopul de a stabili 

care au fost succesele înregistrate și 

eșecurile suferite de actualul regim de 

echivalență; 

18. invită Comisia să efectueze o 

analiză aprofundată a tuturor deciziilor de 

echivalență adoptate, cu scopul de a stabili 

care au fost succesele înregistrate și 

eșecurile suferite de actualul regim de 

echivalență și să facă publică această 

analiză; 

Or. en 
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Amendamentul  184 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 18a. insistă ca procesul de acordare a 

echivalenței unei țări terțe în domeniul 

serviciilor financiare să fie întotdeauna 

controlat de Parlamentul European în 

scopul unei transparențe sporite; 

Or. en 

 

Amendamentul  185 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 18b. invită Comisia, de la data adoptării 

prezentului raport, să informeze în timp 

util Parlamentul European cu privire la 

deciziile de echivalență acordate, 

suspendate sau retrase; 

Or. en 

 

Amendamentul  186 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 c (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 18c. solicită ca, cel puțin o dată pe an, 

Comisia să furnizeze Parlamentului 

European o listă a deciziilor privind 
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echivalența acordate, suspendate sau 

retrase, explicând rațiunea care stă la 

baza acestor decizii; în caz de dezacord cu 

oricare dintre deciziile adoptate, 

Parlamentul European solicită Comisiei 

să revizuiască această decizie, furnizând 

motivele acestei solicitări; 

Or. en 

 

Amendamentul  187 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. subliniază faptul că ar trebui să se 

acorde o atenție deosebită regimului de 

echivalență instituit de UE în relația sa cu 

țările terțe cu un impact puternic asupra 

Uniunii, pentru a dezvolta relații mai 

stabile și mai solide în materie de 

reglementare cu acele țări care au 

legături strânse pe plan financiar cu 

Uniunea; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  188 

Roberto Gualtieri 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. subliniază faptul că ar trebui să se 

acorde o atenție deosebită regimului de 

echivalență instituit de UE în relația sa cu 

țările terțe cu un impact puternic asupra 

Uniunii, pentru a dezvolta relații mai 

stabile și mai solide în materie de 

19. subliniază că mecanismele de 

echivalență îmbunătățite și revizuite 

reprezintă instrumente adecvate pentru 

abordarea situației de după retragerea 

Regatului Unit din Uniunea Europeană; 
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reglementare cu acele țări care au 

legături strânse pe plan financiar cu 

Uniunea; 

Or. en 

 

Amendamentul  189 

Manuel dos Santos 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. subliniază faptul că ar trebui să se 

acorde o atenție deosebită regimului de 

echivalență instituit de UE în relația sa cu 

țările terțe cu un impact puternic asupra 

Uniunii, pentru a dezvolta relații mai 

stabile și mai solide în materie de 

reglementare cu acele țări care au 

legături strânse pe plan financiar cu 

Uniunea; 

19. invită Comisia să evalueze dacă un 

regim de echivalență mai proporțional 

între UE și țările terțe cu un impact 

puternic este în interesul UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  190 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. subliniază faptul că ar trebui să se 

acorde o atenție deosebită regimului de 

echivalență instituit de UE în relația sa cu 

țările terțe cu un impact puternic asupra 

Uniunii, pentru a dezvolta relații mai 

stabile și mai solide în materie de 

reglementare cu acele țări care au legături 

strânse pe plan financiar cu Uniunea; 

19. subliniază faptul că ar trebui să se 

acorde o atenție deosebită regimului de 

echivalență care urmează să fie stabilit cu 

Regatul Unit după Brexit; în cazul în care 

se confirmă perioada de tranziție pentru 

retragerea Regatului Unit din UE, se 

asigură continuitatea juridică și pot fi 

luate decizii de echivalență fără probleme, 

în timp util și bine echilibrate; în absența 

unei astfel de perioade de tranziție, 
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Comisia și AES trebuie să fie pregătite 

pentru a se asigura nu doar că accesul 

adecvat al Regatului Unit la piețele 

serviciilor financiare este posibil, ci și că 

menținerea stabilității financiare, a 

integrității pieței unice și a autonomiei 

procesului de luare a deciziilor în 

Uniunea Europeană sunt asigurate în 

momentul în care Marea Britanie devine 

o țară terță; 

Or. en 

 

Amendamentul  191 

Bernard Monot 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. subliniază faptul că ar trebui să se 

acorde o atenție deosebită regimului de 

echivalență instituit de UE în relația sa cu 

țările terțe cu un impact puternic asupra 

Uniunii, pentru a dezvolta relații mai 

stabile și mai solide în materie de 

reglementare cu acele țări care au legături 

strânse pe plan financiar cu Uniunea; 

19. subliniază faptul că ar trebui să se 

acorde o atenție deosebită regimului de 

echivalență instituit de UE în relația sa cu 

Statele Unite și Regatul Unit, pentru a 

dezvolta relații solide, care să nu se 

desfășoare numai într-un sens, în materie 

de reglementare cu aceste țări care au 

legături strânse pe plan financiar cu 

Uniunea; 

Or. fr 

 

Amendamentul  192 

Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. subliniază faptul că ar trebui să se 

acorde o atenție deosebită regimului de 

19. subliniază faptul că ar trebui să se 

analizeze în mod specific regimurile de 
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echivalență instituit de UE în relația sa cu 

țările terțe cu un impact puternic asupra 

Uniunii, pentru a dezvolta relații mai 

stabile și mai solide în materie de 

reglementare cu acele țări care au legături 

strânse pe plan financiar cu Uniunea; 

echivalență instituite de UE în relația sa cu 

țările terțe cu un impact puternic asupra 

Uniunii, pentru a consolida prevalența 

legislației UE în cadrul acestor relații și 

pentru a dezvolta relații mai stabile și mai 

solide în materie de reglementare cu acele 

țări care au legături strânse pe plan 

financiar cu Uniunea; 

Or. en 

 

Amendamentul  193 

Markus Ferber 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. subliniază faptul că ar trebui să se 

acorde o atenție deosebită regimului de 

echivalență instituit de UE în relația sa cu 

țările terțe cu un impact puternic asupra 

Uniunii, pentru a dezvolta relații mai 

stabile și mai solide în materie de 

reglementare cu acele țări care au legături 

strânse pe plan financiar cu Uniunea; 

19. subliniază faptul că ar trebui să se 

acorde o atenție deosebită regimului de 

echivalență instituit de UE în relația sa cu 

țările terțe cu un impact puternic asupra 

Uniunii, pentru a dezvolta relații mai 

stabile și mai solide în materie de 

reglementare cu acele țări care au legături 

strânse pe plan financiar cu Uniunea; 

subliniază faptul că acest lucru nu ar 

trebui să conducă la un regim de 

echivalență pe două niveluri și că 

standardele Uniunii trebuie să fie 

respectate în orice moment; 

Or. en 

 

Amendamentul  194 

Manuel dos Santos 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 19a. subliniază faptul că decizia 
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Regatului Unit de a părăsi UE și de a nu 

rămâne membru al SEE are implicații 

enorme asupra relației dintre UE și 

Regatul Unit în ceea ce privește serviciile 

financiare; 

Or. en 

 

Amendamentul  195 

Neena Gill 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 19a. solicită definirea unui set 

consistent și transparent de criterii pentru 

țările terțe „cu un impact puternic”; 

Or. en 

 

Amendamentul  196 

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

Vandenkendelaere, Fulvio Martusciello 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. reamintește rolul important pe 

care îl joacă autoritățile naționale 

competente în procesul de autorizare 

pentru instituțiile financiare care doresc 

să delege o parte din sarcinile lor de 

administrare a portofoliului sau de 

gestionare a riscurilor unor prestatori de 

servicii din țări terțe în care se aplică un 

cadru de reglementare comparabil cu cel 

al UE; consideră că autoritățile naționale 

competente dispun de o expertiză și de 

cunoștințe tehnice suficiente pentru a 

evalua în mod corect solicitările de 

eliminat 
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autorizare a delegării; încurajează AES 

să dezvolte în continuare cooperarea între 

autoritățile naționale competente, pentru 

a putea realiza schimburi de bune practici 

privind cooperarea în materie de 

reglementare și activitățile aferente cu 

țările terțe; 

Or. en 

 

Amendamentul  197 

Pervenche Berès, Roberto Gualtieri 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. reamintește rolul important pe 

care îl joacă autoritățile naționale 

competente în procesul de autorizare 

pentru instituțiile financiare care doresc să 

delege o parte din sarcinile lor de 

administrare a portofoliului sau de 

gestionare a riscurilor unor prestatori de 

servicii din țări terțe în care se aplică un 

cadru de reglementare comparabil cu cel 

al UE; consideră că autoritățile naționale 

competente dispun de o expertiză și de 

cunoștințe tehnice suficiente pentru a 

evalua în mod corect solicitările de 

autorizare a delegării; încurajează AES 

să dezvolte în continuare cooperarea între 

autoritățile naționale competente, pentru 

a putea realiza schimburi de bune practici 

privind cooperarea în materie de 

reglementare și activitățile aferente cu 

țările terțe; 

20. salută revizuirea permanentă a 

AES pentru îmbunătățirea supravegherii 

de către instituțiile financiare a 

mecanismelor de delegare, externalizare 

și transfer al riscului; 

Or. en 

 

Amendamentul  198 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. reamintește rolul important pe care 

îl joacă autoritățile naționale competente în 

procesul de autorizare pentru instituțiile 

financiare care doresc să delege o parte 

din sarcinile lor de administrare a 

portofoliului sau de gestionare a 

riscurilor unor prestatori de servicii din 

țări terțe în care se aplică un cadru de 

reglementare comparabil cu cel al UE; 

consideră că autoritățile naționale 

competente dispun de o expertiză și de 

cunoștințe tehnice suficiente pentru a 

evalua în mod corect solicitările de 

autorizare a delegării; încurajează AES 

să dezvolte în continuare cooperarea între 

autoritățile naționale competente, pentru a 

putea realiza schimburi de bune practici 

privind cooperarea în materie de 

reglementare și activitățile aferente cu 

țările terțe; 

20. reamintește că AES trebuie să aibă 

un rol din ce în ce mai important în 

analiza cadrelor de supraveghere ale 

țărilor terțe, pe măsură ce UE continuă să 

se dezvolte în direcția realizării uniunii 

piețelor de capital; solicită, în acest sens, 

ca AES relevante să aibă capacitatea și 

competențele de a culege, corobora și 

analiza date; reamintește importanța 

cooperării strânse între AES și autoritățile 

naționale competente, pentru a putea 

realiza schimburi de bune practici privind 

cooperarea în materie de reglementare și 

activitățile aferente cu țările terțe; 

Or. en 

 

Amendamentul  199 

Jonás Fernández 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. reamintește rolul important pe care 

îl joacă autoritățile naționale competente în 

procesul de autorizare pentru instituțiile 

financiare care doresc să delege o parte din 

sarcinile lor de administrare a portofoliului 

sau de gestionare a riscurilor unor 

prestatori de servicii din țări terțe în care 

se aplică un cadru de reglementare 

comparabil cu cel al UE; consideră că 

autoritățile naționale competente dispun 

20. reamintește rolul pe care îl joacă 

autoritățile naționale competente în 

procesul de autorizare pentru instituțiile 

financiare care doresc să delege o parte din 

sarcinile lor de administrare a portofoliului 

sau de gestionare a riscurilor unor 

prestatori de servicii din țări terțe; salută 

revizuirea permanentă a rolului AES și al 

autorităților naționale competente în ceea 

ce privește supravegherea regimului 
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de o expertiză și de cunoștințe tehnice 

suficiente pentru a evalua în mod corect 

solicitările de autorizare a delegării; 

încurajează AES să dezvolte în continuare 

cooperarea între autoritățile naționale 

competente, pentru a putea realiza 

schimburi de bune practici privind 

cooperarea în materie de reglementare și 

activitățile aferente cu țările terțe; 

existent și realizarea de schimburi de bune 

practici privind cooperarea în materie de 

reglementare și activitățile aferente cu 

țările terțe în legătură cu produsele 

financiare, în acele cazuri în care nu 

există un regim de echivalență; 

Or. en 

 

Amendamentul  200 

Philippe Lamberts 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. reamintește rolul important pe care 

îl joacă autoritățile naționale competente în 

procesul de autorizare pentru instituțiile 

financiare care doresc să delege o parte din 

sarcinile lor de administrare a portofoliului 

sau de gestionare a riscurilor unor 

prestatori de servicii din țări terțe în care se 

aplică un cadru de reglementare 

comparabil cu cel al UE; consideră că 

autoritățile naționale competente dispun de 

o expertiză și de cunoștințe tehnice 

suficiente pentru a evalua în mod corect 

solicitările de autorizare a delegării; 

încurajează AES să dezvolte în continuare 

cooperarea între autoritățile naționale 

competente, pentru a putea realiza 

schimburi de bune practici privind 

cooperarea în materie de reglementare și 

activitățile aferente cu țările terțe; 

20. reamintește rolul pe care îl joacă 

autoritățile naționale competente în 

procesul de autorizare pentru instituțiile 

financiare care doresc să delege o parte din 

sarcinile lor de administrare a portofoliului 

sau de gestionare a riscurilor unor 

prestatori de servicii din țări terțe în care se 

aplică un cadru de reglementare considerat 

echivalent cu cel al UE; consideră că un 

astfel de proces ar trebui să se bazeze pe 

capacitatea efectivă a autorității de 

autorizare competente de a supraveghea 

serviciile externalizate, pentru a evita 

pericolul moral și conflictele de interese; 
consideră că, înainte de autorizarea unui 

astfel de proces, ESMA ar trebui să 

confirme faptul că autoritățile naționale 

competente dispun de o expertiză și de 

cunoștințe tehnice suficiente pentru a 

evalua în mod corect solicitările de 

autorizare a delegării; solicită ESMA să 

furnizeze un aviz favorabil pentru o astfel 

de aprobare pentru a încuraja 

convergența și punerea în aplicare 

uniformă în contextul cadrului juridic al 

pieței unice; încurajează AES să dezvolte 
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în continuare cooperarea între autoritățile 

naționale competente, pentru a putea 

realiza schimburi de bune practici privind 

cooperarea în materie de reglementare și 

activitățile aferente cu țările terțe; 

Or. en 

 

Amendamentul  201 

Manuel dos Santos 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. reamintește rolul important pe care 

îl joacă autoritățile naționale competente în 

procesul de autorizare pentru instituțiile 

financiare care doresc să delege o parte din 

sarcinile lor de administrare a portofoliului 

sau de gestionare a riscurilor unor 

prestatori de servicii din țări terțe în care se 

aplică un cadru de reglementare 

comparabil cu cel al UE; consideră că 

autoritățile naționale competente dispun de 

o expertiză și de cunoștințe tehnice 

suficiente pentru a evalua în mod corect 

solicitările de autorizare a delegării; 

încurajează AES să dezvolte în continuare 

cooperarea între autoritățile naționale 

competente, pentru a putea realiza 

schimburi de bune practici privind 

cooperarea în materie de reglementare și 

activitățile aferente cu țările terțe; 

20. reamintește rolul important pe care 

îl joacă autoritățile naționale competente în 

procesul de autorizare pentru instituțiile 

financiare care doresc să delege o parte din 

sarcinile lor de administrare a portofoliului 

sau de gestionare a riscurilor unor 

prestatori de servicii din țări terțe în care se 

aplică un cadru de reglementare 

comparabil cu cel al UE; consideră că 

autoritățile naționale competente și AES ar 

trebui să coopereze pe deplin, pentru a 

putea realiza schimburi de bune practici 

privind cooperarea în materie de 

reglementare și activitățile aferente cu 

țările terțe; 

Or. en 

 

Amendamentul  202 

Barbara Kappel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. reamintește rolul important pe care 

îl joacă autoritățile naționale competente în 

procesul de autorizare pentru instituțiile 

financiare care doresc să delege o parte din 

sarcinile lor de administrare a portofoliului 

sau de gestionare a riscurilor unor 

prestatori de servicii din țări terțe în care se 

aplică un cadru de reglementare 

comparabil cu cel al UE; consideră că 

autoritățile naționale competente dispun de 

o expertiză și de cunoștințe tehnice 

suficiente pentru a evalua în mod corect 

solicitările de autorizare a delegării; 

încurajează AES să dezvolte în continuare 

cooperarea între autoritățile naționale 

competente, pentru a putea realiza 

schimburi de bune practici privind 

cooperarea în materie de reglementare și 

activitățile aferente cu țările terțe; 

20. reamintește rolul important pe care 

îl joacă autoritățile naționale competente în 

procesul de autorizare pentru instituțiile 

financiare care doresc să delege o parte din 

sarcinile lor de administrare a portofoliului 

sau de gestionare a riscurilor unor 

prestatori de servicii din țări terțe în care se 

aplică un cadru de reglementare 

comparabil cu cel al UE; consideră că 

autoritățile naționale competente dispun de 

o expertiză și de cunoștințe tehnice 

suficiente pentru a evalua în mod corect 

solicitările de autorizare a delegării; 

încurajează AES să dezvolte în continuare 

cooperarea între autoritățile naționale 

competente, pentru a putea realiza 

schimburi de bune practici privind 

cooperarea în materie de reglementare și 

activitățile aferente cu țările terțe, precum 

și schimburi privind provocările și 

problemele întâlnite; 

Or. en 

 

Amendamentul  203 

Bernard Monot 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. reamintește rolul important pe care 

îl joacă autoritățile naționale competente în 

procesul de autorizare pentru instituțiile 

financiare care doresc să delege o parte din 

sarcinile lor de administrare a portofoliului 

sau de gestionare a riscurilor unor 

prestatori de servicii din țări terțe în care se 

aplică un cadru de reglementare 

comparabil cu cel al UE; consideră că 

autoritățile naționale competente dispun de 

o expertiză și de cunoștințe tehnice 

suficiente pentru a evalua în mod corect 

20. reamintește rolul important pe care 

îl joacă autoritățile naționale competente în 

procesul de autorizare pentru instituțiile 

financiare care doresc să delege o parte din 

sarcinile lor de administrare a portofoliului 

sau de gestionare a riscurilor unor 

prestatori de servicii din țări terțe în care se 

aplică un cadru de reglementare 

comparabil cu cel al UE; consideră că 

autoritățile naționale competente dispun de 

o expertiză și de cunoștințe tehnice 

suficiente pentru a evalua în mod corect 
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solicitările de autorizare a delegării; 

încurajează AES să dezvolte în continuare 

cooperarea între autoritățile naționale 

competente, pentru a putea realiza 

schimburi de bune practici privind 

cooperarea în materie de reglementare și 

activitățile aferente cu țările terțe; 

solicitările de autorizare a delegării; 

încurajează AES să dezvolte în continuare 

cooperarea între autoritățile naționale 

competente, pentru a putea realiza 

schimburi de bune practici privind 

cooperarea în materie de reglementare și 

activitățile aferente cu țările terțe; 

consideră că ANC trebuie să poată 

contesta și bloca procesele de acordare de 

echivalență în cazul în care interesele 

actorilor lor naționali, stabilitatea lor 

financiară și dezvoltarea lor economică 

sunt afectate; constată că Statele Unite 

procedează în același mod și că Congresul 

american, precum și agențiile federale nu 

ezită să pună sub semnul întrebării 

aplicabilitatea acordurilor internaționale 

semnate de Statele Unite; 

Or. fr 

 

Amendamentul  204 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. reamintește rolul important pe care 

îl joacă autoritățile naționale competente în 

procesul de autorizare pentru instituțiile 

financiare care doresc să delege o parte din 

sarcinile lor de administrare a portofoliului 

sau de gestionare a riscurilor unor 

prestatori de servicii din țări terțe în care se 

aplică un cadru de reglementare 

comparabil cu cel al UE; consideră că 

autoritățile naționale competente dispun de 

o expertiză și de cunoștințe tehnice 

suficiente pentru a evalua în mod corect 

solicitările de autorizare a delegării; 

încurajează AES să dezvolte în continuare 

cooperarea între autoritățile naționale 

competente, pentru a putea realiza 

schimburi de bune practici privind 

20. reamintește rolul important pe care 

îl joacă autoritățile naționale competente în 

procesul de autorizare pentru instituțiile 

financiare care doresc să delege o parte din 

sarcinile lor de administrare a portofoliului 

sau de gestionare a riscurilor unor 

prestatori de servicii din țări terțe în care se 

aplică un cadru de reglementare 

comparabil cu cel al UE; consideră că 

autoritățile naționale competente dispun de 

o expertiză și de cunoștințe tehnice 

suficiente pentru a evalua în mod corect 

solicitările de autorizare a delegării; 

încurajează AES să dezvolte în continuare 

cooperarea între autoritățile naționale 

competente, pentru a putea realiza 

schimburi de bune practici privind 
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cooperarea în materie de reglementare și 

activitățile aferente cu țările terțe; 

cooperarea în materie de reglementare și 

activitățile aferente cu țările terțe; 

consideră că statelor membre ar trebui să 

li se permită să limiteze deciziile de 

echivalență în propriile țări, în vederea 

asigurării stabilității sistemelor financiare 

și a economiilor lor; 

Or. en 

 

Amendamentul  205 

Markus Ferber 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. reamintește rolul important pe care 

îl joacă autoritățile naționale competente în 

procesul de autorizare pentru instituțiile 

financiare care doresc să delege o parte din 

sarcinile lor de administrare a portofoliului 

sau de gestionare a riscurilor unor 

prestatori de servicii din țări terțe în care se 

aplică un cadru de reglementare 

comparabil cu cel al UE; consideră că 

autoritățile naționale competente dispun de 

o expertiză și de cunoștințe tehnice 

suficiente pentru a evalua în mod corect 

solicitările de autorizare a delegării; 

încurajează AES să dezvolte în continuare 

cooperarea între autoritățile naționale 

competente, pentru a putea realiza 

schimburi de bune practici privind 

cooperarea în materie de reglementare și 

activitățile aferente cu țările terțe; 

20. reamintește rolul important pe care 

îl joacă autoritățile naționale competente în 

procesul de autorizare pentru instituțiile 

financiare care doresc să delege o parte din 

sarcinile lor de administrare a portofoliului 

sau de gestionare a riscurilor unor 

prestatori de servicii din țări terțe în care se 

aplică un cadru de reglementare 

comparabil cu cel al UE; consideră că 

autoritățile naționale competente dispun de 

o expertiză și de cunoștințe tehnice 

suficiente pentru a evalua în mod corect 

solicitările de autorizare a delegării; 

încurajează AES să dezvolte în continuare 

cooperarea între autoritățile naționale 

competente, pentru a putea realiza 

schimburi de bune practici privind 

cooperarea în materie de reglementare și 

activitățile aferente cu țările terțe; 

subliniază necesitatea ca AES să asigure 

o aplicare consecventă a acestor practici; 

Or. en 

 

Amendamentul  206 

Philippe Lamberts 
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în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20a. este de acord cu BCE și cu ESMA 

că scopul sucursalelor din țările terțe este 

de a satisface nevoile locale și că 

utilizarea sucursalelor din afara UE 

trebuie să se bazeze pe motive obiective 

legate de serviciile furnizate în țările din 

afara UE și nu ar trebui conducă la o 

situație în care astfel de sucursale din 

afara UE îndeplinesc funcții materiale 

sau oferă servicii înapoi către UE;  

Or. en 

 

Amendamentul  207 

Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20b. subliniază că, în absența deciziilor 

de echivalență aplicabile sau a 

acordurilor internaționale alternative care 

reglementează furnizarea de servicii 

conform EMIR 2.2, prestatorii de servicii 

stabiliți în Regatul Unit ar trebui să se 

recurgă la relocalizarea în UE pentru a 

oferi servicii financiare pe piața internă; 

subliniază, în această privință, necesitatea 

de a monitoriza îndeaproape mecanismele 

de externalizare, pentru a împiedica 

stabilirea în Uniune a „societăților fictive” 

care urmăresc să eludeze cadrul de 

reglementare al UE;  

Or. en 
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Amendamentul  208 

Roberto Gualtieri 

 

Propunere de rezoluție 

Subtitlul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Rolul UE în ceea ce privește stabilirea 

standardelor mondiale privind 

reglementarea sectorului financiar 

(Nu privește versiunea în limba română.) 

Or. en 

 

Amendamentul  209 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. subliniază importanța rolului jucat 

de UE în procesul de stabilire a 

standardelor mondiale, ca parte a efortului 

depus pentru a asigura o coerență pe plan 

mondial în domeniul reglementării 
sectorului financiar, a maximiza stabilitatea 

financiară, a împiedica apariția lacunelor 

de reglementare între jurisdicții și a 

dezvolta un sistem financiar internațional 

eficient; 

21. subliniază importanța rolului jucat 

de UE în procesul de stabilire a 

standardelor mondiale, ca parte a efortului 

depus pentru a asigura o reglementare mai 

strictă a sectorului financiar în contextul 

sistemului financiar la nivel mondial, 

pentru a maximiza stabilitatea financiară și 

a împiedica apariția lacunelor de 

reglementare între jurisdicții, care 

limitează în mod drastic interconectarea 

din cadrul sistemului și dimensiunea 

instituțiilor financiare internaționale; 

Or. en 

 

Amendamentul  210 

Bernard Monot 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 



 

AM\1152343RO.docxx 105/115 PE621.121v01-00 

 RO 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. subliniază importanța rolului jucat 

de UE în procesul de stabilire a 

standardelor mondiale, ca parte a efortului 

depus pentru a asigura o coerență pe plan 

mondial în domeniul reglementării 

sectorului financiar, a maximiza stabilitatea 

financiară, a împiedica apariția lacunelor 

de reglementare între jurisdicții și a 

dezvolta un sistem financiar internațional 

eficient; 

21. subliniază rolul activ jucat de UE 

în procesul de stabilire a standardelor 

mondiale, ca parte a efortului depus pentru 

a asigura o coerență pe plan mondial în 

domeniul reglementării sectorului 

financiar, pentru a încerca să maximizeze 

stabilitatea financiară, pentru a împiedica 

apariția lacunelor de reglementare între 

jurisdicții și a dezvolta un sistem financiar 

internațional eficient pe cât posibil; 

Or. fr 

 

Amendamentul  211 

Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. subliniază importanța rolului jucat 

de UE în procesul de stabilire a 

standardelor mondiale, ca parte a efortului 

depus pentru a asigura o coerență pe plan 

mondial în domeniul reglementării 

sectorului financiar, a maximiza stabilitatea 

financiară, a împiedica apariția lacunelor 

de reglementare între jurisdicții și a 

dezvolta un sistem financiar internațional 

eficient; 

21. subliniază importanța rolului jucat 

de UE în procesul de stabilire a 

standardelor mondiale, ca parte a efortului 

depus pentru a asigura o coerență pe plan 

mondial în domeniul reglementării 

sectorului financiar, a maximiza stabilitatea 

financiară, a reduce riscul sistemic, a 

proteja consumatorii și investitorii și a 

împiedica apariția lacunelor de 

reglementare între jurisdicții și a dezvolta 

un sistem financiar internațional eficient; 

Or. en 

 

Amendamentul  212 

Ashley Fox 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21a. salută comentariile 

vicepreședintelui Dombrovski privind 

caracterul internațional al sistemului 

nostru financiar și importanța cooperării 

globale în discursul său din cadrul Eurofi 

din 14 septembrie 2017; 

Or. en 

 

Amendamentul  213 

Manuel dos Santos 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. solicită implicarea activă a 

Comisiei, a statelor membre și a AES în 

activitatea desfășurată de organismele 

mandatate să stabilească standardele 

mondiale în domeniul serviciilor 

financiare; subliniază necesitatea aplicării 

consecvente a standardelor internaționale 

pentru a asigura o mai bună cooperare în 

materie de reglementare cu alte jurisdicții 

și a îmbunătăți stabilitatea financiară 

mondială; 

22. solicită implicarea activă a 

Comisiei, a statelor membre și a AES în 

activitatea desfășurată de organismele 

mandatate să stabilească standardele 

mondiale în domeniul serviciilor 

financiare; 

Or. en 

 

Amendamentul  214 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. solicită implicarea activă a 

Comisiei, a statelor membre și a AES în 

activitatea desfășurată de organismele 

22. solicită implicarea activă a 

Comisiei, a statelor membre și a AES în 

activitatea desfășurată de organismele 
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mandatate să stabilească standardele 

mondiale în domeniul serviciilor 

financiare; subliniază necesitatea aplicării 

consecvente a standardelor internaționale 
pentru a asigura o mai bună cooperare în 

materie de reglementare cu alte jurisdicții 

și a îmbunătăți stabilitatea financiară 

mondială; 

mandatate să stabilească standardele 

mondiale în domeniul serviciilor financiare 

pentru a asigura o mai bună cooperare în 

materie de reglementare cu alte jurisdicții 

și a îmbunătăți stabilitatea financiară 

mondială, ținând seama în mod 

corespunzător de interesul și specificul 

pieței financiare a UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  215 

Bernard Monot 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. solicită implicarea activă a 

Comisiei, a statelor membre și a AES în 

activitatea desfășurată de organismele 

mandatate să stabilească standardele 

mondiale în domeniul serviciilor 

financiare; subliniază necesitatea aplicării 

consecvente a standardelor internaționale 

pentru a asigura o mai bună cooperare în 

materie de reglementare cu alte jurisdicții 

și a îmbunătăți stabilitatea financiară 

mondială; 

22. solicită implicarea activă a statelor 

membre care sunt, de asemenea, membre 

ale G20 în activitatea desfășurată de 

organismele de coordonare la nivel 

mondial în domeniul serviciilor financiare; 

subliniază interesul teoretic al aplicării 

consecvente a standardelor internaționale 

pentru a asigura o mai bună cooperare în 

materie de reglementare cu alte jurisdicții 

și a îmbunătăți stabilitatea financiară 

mondială; deplânge, în schimb, 

unilateralismul și transpunerea inegală a 

standardelor care provin din coordonarea 

globală și care, de facto, ajung mereu să 

faciliteze intrarea actorilor din afara 

Europei pe piețele statelor membre; 

Or. fr 

 

Amendamentul  216 

Barbara Kappel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. solicită implicarea activă a 

Comisiei, a statelor membre și a AES în 

activitatea desfășurată de organismele 

mandatate să stabilească standardele 

mondiale în domeniul serviciilor 

financiare; subliniază necesitatea aplicării 

consecvente a standardelor internaționale 

pentru a asigura o mai bună cooperare în 

materie de reglementare cu alte jurisdicții 

și a îmbunătăți stabilitatea financiară 

mondială; 

22. solicită o abordare constructivă 

din partea Comisiei, a statelor membre și a 

AES în activitatea desfășurată de 

organismele mandatate să stabilească 

standardele mondiale în domeniul 

serviciilor financiare; subliniază 

necesitatea aplicării consecvente a 

standardelor internaționale pentru a asigura 

o mai bună cooperare în materie de 

reglementare cu alte jurisdicții și a 

îmbunătăți stabilitatea financiară mondială; 

Or. en 

 

Amendamentul  217 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. solicită implicarea activă a 

Comisiei, a statelor membre și a AES în 

activitatea desfășurată de organismele 

mandatate să stabilească standardele 

mondiale în domeniul serviciilor 

financiare; subliniază necesitatea aplicării 

consecvente a standardelor internaționale 

pentru a asigura o mai bună cooperare în 

materie de reglementare cu alte jurisdicții 

și a îmbunătăți stabilitatea financiară 

mondială; 

22. solicită implicarea activă a 

Comisiei, a statelor membre și a AES în 

activitatea desfășurată de organismele 

mandatate să stabilească standardele 

mondiale în domeniul serviciilor 

financiare; subliniază necesitatea 

îmbunătățirii standardelor internaționale 

pentru a asigura o mai bună cooperare în 

materie de reglementare cu alte jurisdicții 

și a îmbunătăți stabilitatea financiară 

mondială; 

Or. en 

 

Amendamentul  218 

Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. solicită implicarea activă a 

Comisiei, a statelor membre și a AES în 

activitatea desfășurată de organismele 

mandatate să stabilească standardele 

mondiale în domeniul serviciilor 

financiare; subliniază necesitatea aplicării 

consecvente a standardelor internaționale 

pentru a asigura o mai bună cooperare în 

materie de reglementare cu alte jurisdicții 

și a îmbunătăți stabilitatea financiară 

mondială; 

22. solicită implicarea activă a 

Comisiei, a Parlamentului European, a 

statelor membre și a AES în activitatea 

desfășurată de organismele mandatate să 

stabilească standardele mondiale în 

domeniul serviciilor financiare; subliniază 

necesitatea aplicării consecvente a 

standardelor internaționale pentru a asigura 

o mai bună cooperare în materie de 

reglementare cu alte jurisdicții și a 

îmbunătăți stabilitatea financiară mondială; 

reamintește solicitările adresate Comisiei 

în raportul său referitor la rolul UE în 

cadrul instituțiilor și organismelor 

financiare, monetare și de reglementare 

internaționale; 

Or. en 

 

Amendamentul  219 

Markus Ferber 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. solicită implicarea activă a 

Comisiei, a statelor membre și a AES în 

activitatea desfășurată de organismele 

mandatate să stabilească standardele 

mondiale în domeniul serviciilor 

financiare; subliniază necesitatea aplicării 

consecvente a standardelor internaționale 

pentru a asigura o mai bună cooperare în 

materie de reglementare cu alte jurisdicții 

și a îmbunătăți stabilitatea financiară 

mondială; 

22. solicită implicarea activă a 

Comisiei, a statelor membre și a AES în 

activitatea desfășurată de organismele 

mandatate să stabilească standardele 

mondiale în domeniul serviciilor 

financiare; subliniază necesitatea ca toți 

participanții la UE să își coordoneze în 

mod eficient pozițiile în vederea obținerii 

unui rezultat optim; subliniază necesitatea 

aplicării consecvente a standardelor 

internaționale pentru a asigura o mai bună 

cooperare în materie de reglementare cu 

alte jurisdicții și a îmbunătăți stabilitatea 

financiară mondială; 

Or. en 
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Amendamentul  220 

Jakob von Weizsäcker 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 22a. invită Comisia să evalueze în timp 

util impactul noilor tehnologii asupra 

serviciilor financiare și să propună, 

atunci când este cazul, strategii europene 

de reglementare și de supraveghere 

comune; subliniază că UE ar trebui să 

joace un rol esențial în stabilirea de 

standarde internaționale pentru noile 

tehnologii pentru a deschide calea către o 

astfel de inovare, a asigura protecția 

consumatorilor și a proteja stabilitatea 

financiară; 

Or. en 

 

Amendamentul  221 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. solicită totodată ca, în acest scop, 

modul de funcționare a Dialogului EU-

SUA privind reglementarea piețelor 

financiare (DRPF) să fie revizuit, pentru 

a include mai multe reuniuni periodice; 

subliniază faptul că UE ar trebui să 

solicite mai insistent introducerea unui 

capitol privind serviciile financiare ca 

parte a oricărui potențial acord comercial 

UE-SUA încheiat în viitor; 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul  222 

Manuel dos Santos 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. solicită totodată ca, în acest scop, 

modul de funcționare a Dialogului EU-

SUA privind reglementarea piețelor 

financiare (DRPF) să fie revizuit, pentru 

a include mai multe reuniuni periodice; 

subliniază faptul că UE ar trebui să 

solicite mai insistent introducerea unui 

capitol privind serviciile financiare ca 

parte a oricărui potențial acord comercial 

UE-SUA încheiat în viitor; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  223 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Fulvio Martusciello 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. solicită totodată ca, în acest scop, 

modul de funcționare a Dialogului EU-

SUA privind reglementarea piețelor 

financiare (DRPF) să fie revizuit, pentru a 

include mai multe reuniuni periodice; 

subliniază faptul că UE ar trebui să 

solicite mai insistent introducerea unui 

capitol privind serviciile financiare ca 

parte a oricărui potențial acord comercial 

UE-SUA încheiat în viitor; 

23. solicită totodată ca, în acest scop, 

modul de funcționare a Forumului de 

reglementare financiară comună cu 

participarea UE și SUA să fie revizuit, 

pentru a include mai multe reuniuni 

periodice; 

Or. en 
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Amendamentul  224 

Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. solicită totodată ca, în acest scop, 

modul de funcționare a Dialogului EU-

SUA privind reglementarea piețelor 

financiare (DRPF) să fie revizuit, pentru a 

include mai multe reuniuni periodice; 

subliniază faptul că UE ar trebui să 

solicite mai insistent introducerea unui 

capitol privind serviciile financiare ca 

parte a oricărui potențial acord comercial 

UE-SUA încheiat în viitor; 

23. solicită totodată ca, în acest scop, 

modul de funcționare a Dialogului EU-

SUA privind reglementarea piețelor 

financiare (DRPF) să fie revizuit, pentru a 

include mai multe reuniuni periodice; 

Or. en 

 

Amendamentul  225 

Roberto Gualtieri, Jonás Fernández 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. solicită totodată ca, în acest scop, 

modul de funcționare a Dialogului EU-

SUA privind reglementarea piețelor 

financiare (DRPF) să fie revizuit, pentru a 

include mai multe reuniuni periodice; 

subliniază faptul că UE ar trebui să 

solicite mai insistent introducerea unui 

capitol privind serviciile financiare ca 

parte a oricărui potențial acord comercial 

UE-SUA încheiat în viitor; 

23. solicită totodată ca, în acest scop, 

modul de funcționare a Dialogului EU-

SUA privind reglementarea piețelor 

financiare (DRPF) să fie revizuit, pentru a 

include mai multe reuniuni periodice; 

Or. en 

 

Amendamentul  226 
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Burkhard Balz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. solicită totodată ca, în acest scop, 

modul de funcționare a Dialogului EU-

SUA privind reglementarea piețelor 

financiare (DRPF) să fie revizuit, pentru a 

include mai multe reuniuni periodice; 

subliniază faptul că UE ar trebui să 

solicite mai insistent introducerea unui 

capitol privind serviciile financiare ca 

parte a oricărui potențial acord comercial 

UE-SUA încheiat în viitor; 

23. solicită totodată ca, în acest scop, 

modul de funcționare a Dialogului EU-

SUA privind reglementarea piețelor 

financiare (DRPF) să fie revizuit, pentru a 

include mai multe reuniuni periodice, în 

scopul unei coordonări mai frecvente și 

mai consecvente; 

Or. en 

 

Amendamentul  227 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. solicită totodată ca, în acest scop, 

modul de funcționare a Dialogului EU-

SUA privind reglementarea piețelor 

financiare (DRPF) să fie revizuit, pentru a 

include mai multe reuniuni periodice; 

subliniază faptul că UE ar trebui să solicite 

mai insistent introducerea unui capitol 

privind serviciile financiare ca parte a 

oricărui potențial acord comercial UE-

SUA încheiat în viitor; 

23. solicită totodată ca, în acest scop, 

modul de funcționare a Dialogului EU-

SUA privind reglementarea piețelor 

financiare (DRPF) să fie revizuit, pentru a 

include mai multe reuniuni periodice; 

subliniază faptul că UE ar trebui să aibă o 

abordare extrem de prudentă în ceea ce 

privește continuarea integrării financiare 

cu SUA; 

Or. en 

 

Amendamentul  228 

Bernard Monot 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. solicită totodată ca, în acest scop, 

modul de funcționare a Dialogului EU-

SUA privind reglementarea piețelor 

financiare (DRPF) să fie revizuit, pentru a 

include mai multe reuniuni periodice; 

subliniază faptul că UE ar trebui să solicite 

mai insistent introducerea unui capitol 

privind serviciile financiare ca parte a 

oricărui potențial acord comercial UE-SUA 

încheiat în viitor; 

23. solicită totodată ca, în acest scop, 

modul de funcționare a Dialogului EU-

SUA privind reglementarea piețelor 

financiare (DRPF) să fie revizuit, pentru a 

include mai multe reuniuni periodice; 

subliniază faptul că UE ar trebui să evite cu 

orice preț posibil introducerea unui capitol 

privind serviciile financiare ca parte a 

oricărui potențial acord comercial UE-SUA 

încheiat în viitor; 

Or. fr 

Amendamentul  229 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. solicită totodată ca, în acest scop, 

modul de funcționare a Dialogului EU-

SUA privind reglementarea piețelor 

financiare (DRPF) să fie revizuit, pentru a 

include mai multe reuniuni periodice; 

subliniază faptul că UE ar trebui să solicite 

mai insistent introducerea unui capitol 

privind serviciile financiare ca parte a 

oricărui potențial acord comercial UE-SUA 

încheiat în viitor; 

23. solicită totodată ca, în acest scop, 

modul de funcționare a Dialogului EU-

SUA privind reglementarea piețelor 

financiare (DRPF) să fie revizuit, pentru a 

include mai multe reuniuni periodice; 

subliniază faptul că UE ar trebui să solicite 

mai insistent introducerea unui capitol 

privind serviciile financiare ca parte a 

oricărui potențial acord comercial UE-SUA 

încheiat în viitor, ținând seama de 

exemplele deja existente, cum ar fi viitorul 

acord de liber schimb UE-Singapore, care 

cuprinde un capitol privind reglementarea 

financiară; 

Or. en 

 

Amendamentul  230 

Markus Ferber 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 23 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 23a. subliniază faptul că îmbunătățirea 

relațiilor cu țările terțe în materie de 

servicii financiare și consolidarea piețelor 

de capital ale UE nu trebuie considerate 

ca excluzându-se reciproc; prin urmare, 

subliniază necesitatea de a progresa în 

proiectul privind uniunea piețelor de 

capital; 

Or. en 

 

Amendamentul  231 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. încredințează Președintelui sarcina 

de a transmite prezenta rezoluție 

Consiliului și Comisiei. 

24. încredințează Președintelui sarcina 

de a transmite prezenta rezoluție 

negociatorului-șef al UE pentru Brexit, 
Consiliului și Comisiei. 

Or. en 

 


