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Predlog spremembe  1 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 8 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju poročila skupine 

za mednarodno regulativno strategijo z 

naslovom The EU's Third Country 

Regimes and Alternatives to Passporting 

(Ureditve EU za tretje države in druge 

možnosti namesto čezmejnega opravljanja 

plačilnih storitev z enotnim dovoljenjem), 

Or. en 

 

Predlog spremembe  2 

Philippe Lamberts 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 8 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju svoje resolucije z 

dne 14. marca 2018 o smernicah za okvir 

prihodnjih odnosov med EU in Združenim 

kraljestvom, 

Or. en 

 

Predlog spremembe  3 

Philippe Lamberts 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 8 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 
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 – ob upoštevanju usmeritev 

Evropskega sveta (člen 50) z dne 

23. marca 2018, 

Or. en 

 

Predlog spremembe  4 

Philippe Lamberts 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker je bilo od finančne krize na 

finančnem področju sprejetih več kot 40 

novih zakonodajnih aktov, od katerih jih 15 

vključuje „določbe za tretje države“, ki 

Komisiji omogočajo, da enostransko 

odloča, ali se regulativna pravila v tujih 

jurisdikcijah lahko štejejo za enakovredna; 

A. ker je bilo od finančne krize na 

finančnem področju sprejetih več kot 40 

novih zakonodajnih aktov, od katerih jih 15 

vključuje „določbe za tretje države“, ki 

Komisiji omogočajo, da se po lastni 

presoji odloči, ali bo sprejela izvedbene 

akte za ugotavljanje, ali se regulativna 

pravila v tujih jurisdikcijah lahko štejejo za 

enakovredna; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  5 

Pervenche Berès 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker je bilo od finančne krize na 

finančnem področju sprejetih več kot 40 

novih zakonodajnih aktov, od katerih jih 15 

vključuje „določbe za tretje države“, ki 

Komisiji omogočajo, da enostransko 

odloča, ali se regulativna pravila v tujih 

jurisdikcijah lahko štejejo za enakovredna; 

A. ker je bilo od finančne krize na 

finančnem področju sprejetih več kot 40 

novih zakonodajnih aktov, od katerih jih 15 

vključuje „določbe za tretje države“, ki 

Komisiji v imenu EU omogočajo, da 

enostransko odloča, ali se regulativna 

pravila v tujih jurisdikcijah lahko štejejo za 

enakovredna; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  6 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker so enakovrednost, pravica do 

čezmejnega opravljanja plačilnih storitev z 

enotnim dovoljenjem in vzajemno 

priznavanje zelo različni pojmi, ki 

finančnim institucijam in udeležencem na 

trgu zagotavljajo različne pravice in 

obveznosti; 

B. ker sta enakovrednost in pravica do 

čezmejnega opravljanja plačilnih storitev z 

enotnim dovoljenjem zelo različna pojma, 

ki finančnim institucijam in udeležencem 

na trgu zagotavljata različne pravice in 

obveznosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  7 

Philippe Lamberts 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker so enakovrednost, pravica do 

čezmejnega opravljanja plačilnih storitev z 

enotnim dovoljenjem in vzajemno 

priznavanje zelo različni pojmi, ki 

finančnim institucijam in udeležencem na 

trgu zagotavljajo različne pravice in 

obveznosti; 

B. ker so ureditve o enakovrednosti, 

pravici do čezmejnega opravljanja 

plačilnih storitev z enotnim dovoljenjem in 

priznavanju zelo različni pojmi, ki 

ustreznim nadzornikom, finančnim 

institucijam in udeležencem na trgu 

zagotavljajo različne pravice in obveznosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  8 

Brian Hayes 

 

Predlog resolucije 
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Uvodna izjava B 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker so enakovrednost, pravica do 

čezmejnega opravljanja plačilnih storitev z 

enotnim dovoljenjem in vzajemno 

priznavanje zelo različni pojmi, ki 

finančnim institucijam in udeležencem na 

trgu zagotavljajo različne pravice in 

obveznosti; 

B. ker se z odločitvami o 

enakovrednosti finančnim institucijam s 

sedežem v tretjih državah ne podeli tudi 

pravica do čezmejnega opravljanja 

plačilnih storitev z enotnim dovoljenjem; 

ker so enakovrednost, pravica do 

čezmejnega opravljanja plačilnih storitev z 

enotnim dovoljenjem in vzajemno 

priznavanje zelo različni pojmi, ki 

finančnim institucijam in udeležencem na 

trgu zagotavljajo različne pravice in 

obveznosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  9 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker so enakovrednost, pravica do 

čezmejnega opravljanja plačilnih storitev z 

enotnim dovoljenjem in vzajemno 

priznavanje zelo različni pojmi, ki 

finančnim institucijam in udeležencem na 

trgu zagotavljajo različne pravice in 

obveznosti; 

B. ker so enakovrednost, pravica do 

čezmejnega opravljanja plačilnih storitev z 

enotnim dovoljenjem in vzajemno 

priznavanje zelo različni pojmi, ki 

finančnim institucijam in udeležencem na 

trgu zagotavljajo različne pravice in 

obveznosti, saj je enakovrednost povezana 

z ureditvijo za tretje države, druga dva 

pojma pa se uporabljata na notranjem 

trgu s podporo Sodišča Evropske unije; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  10 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Fulvio Martusciello 

 

Predlog resolucije 



 

AM\1152343SL.docx 7/109 PE621.121v01-00 

 SL 

Uvodna izjava B a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ba. ker v noben trgovinski sporazum, 

ki ga je sklenila EU, še niso bile vključene 

določbe o čezmejnem vzajemnem dostopu 

za finančne storitve; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  11 

Bernard Monot 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker je enakovrednost orodje za 

spodbujanje mednarodnega usklajevanja 

na področju regulacije, ki bi lahko 

privedlo do večje konkurence v EU ob 

enakih konkurenčnih pogojih, obenem pa 

preprečevalo regulativno arbitražo; 

D. ker je enakovrednost orodje, ki 

mora v teoriji omogočiti preprečevanje 

regulativne arbitraže, v praksi pa le 

velikim mednarodnim finančnim 

institucijam omogoča, da umetno kopičijo 

likvidna sredstva, jamstva in poslovanje 

na splošno v zelo majhnem številu 

finančnih središč; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  12 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker je enakovrednost orodje za 

spodbujanje mednarodnega usklajevanja 

na področju regulacije, ki bi lahko 

privedlo do večje konkurence v EU ob 

enakih konkurenčnih pogojih, obenem pa 

preprečevalo regulativno arbitražo; 

D. ker je enakovrednost orodje za 

spodbujanje povezanosti v globalnem 

finančnem sistemu, ki bi lahko privedlo do 

še večjih bank v EU, obenem pa 

spodbudilo regulativni damping; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  13 

Philippe Lamberts 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker je enakovrednost orodje za 

spodbujanje mednarodnega usklajevanja 

na področju regulacije, ki bi lahko 

privedlo do večje konkurence v EU ob 

enakih konkurenčnih pogojih, obenem pa 

preprečevalo regulativno arbitražo; 

D. ker je enakovrednost orodje za 

spodbujanje tretjih držav k doseganju 

standardov finančne regulacije, 

vzpostavljene na evropskem enotnem trgu, 
ki lahko omogoči konkurenco na enotnem 

trgu EU ob enakih konkurenčnih pogojih, 

obenem pa prepreči regulativno arbitražo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  14 

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

Werner Langen 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker je enakovrednost orodje za 

spodbujanje mednarodnega usklajevanja na 

področju regulacije, ki bi lahko privedlo do 

večje konkurence v EU ob enakih 

konkurenčnih pogojih, obenem pa 

preprečevalo regulativno arbitražo; 

D. ker je enakovrednost predvsem 

državno orodje za spodbujanje enake 

obravnave subjektov v tretjih državah in 

podjetij v EU, kar bi lahko privedlo do 
mednarodnega usklajevanja na področju 

regulacije, obenem pa preprečevalo 

regulativno arbitražo ter ohranilo 

celovitost in konkurenčnost enotnega 

trga; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  15 
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Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker je enakovrednost orodje za 

spodbujanje mednarodnega usklajevanja na 

področju regulacije, ki bi lahko privedlo do 

večje konkurence v EU ob enakih 

konkurenčnih pogojih, obenem pa 

preprečevalo regulativno arbitražo; 

D. ker je enakovrednost orodje za 

zagotavljanje pravične in enake 

obravnave podjetij v EU in tretjih državah 

ter spodbujanje mednarodnega 

usklajevanja na področju regulacije, ki bi 

lahko privedlo do večje konkurence v EU 

ob enakih konkurenčnih pogojih, obenem 

pa preprečevalo regulativno arbitražo, 

zaščitilo potrošnike in vlagatelje, ohranilo 

finančno stabilnost EU ter preprečilo 

razdrobljenost njenega enotnega trga; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  16 

Bernard Monot 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Da. ker je to kopičenje v majhnem 

številu svetovnih finančnih središč, ki ga 

spodbujajo ureditve glede enakovrednosti, 

vzajemnega priznavanja in izvzetij, 

škodljivo za splošno finančno stabilnost 

ter gospodarski razvoj držav, katerih 

finančno likvidnost so onemogočila 

mednarodna finančna središča; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  17 

Pervenche Berès 

 

Predlog resolucije 
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Uvodna izjava D a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Da. ker se pri sedanjih določbah v 

zvezi s tretjimi državami v finančni 

zakonodaji EU upoštevajo različni 

pristopi, ki segajo od nadomestne 

skladnosti do uvedbe pravil EU za 

subjekte v tretjih državah; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  18 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Da. ker bi bilo treba pri odločitvah o 

enakovrednosti spoštovati tudi 

mednarodno načelo nediskriminacije med 

tretjimi državami samimi ter med podjetji 

v EU in v tretjih državah; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  19 

Ashley Fox 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

E. ker odločitev o enakovrednosti ni 

mogoče obravnavati, kot da so zgolj 

tehnične narave, zato bi moral zanje 

veljati večji nadzor Parlamenta; 

črtano 

Or. en 



 

AM\1152343SL.docx 11/109 PE621.121v01-00 

 SL 

 

Predlog spremembe  20 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

E. ker odločitev o enakovrednosti ni 

mogoče obravnavati, kot da so zgolj 
tehnične narave, zato bi moral zanje veljati 

večji nadzor Parlamenta; 

E. ker so odločitve o enakovrednosti 

tehnične narave, sprejete pa so z namenom 

izvajanja pravne podlage in enotnih 

pravil, kot jih opredeli sozakonodajalec 

EU, v zvezi z regulacijo, izvrševanjem in 

nadzorom; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  21 

Manuel dos Santos 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

E. ker odločitev o enakovrednosti ni 

mogoče obravnavati, kot da so zgolj 
tehnične narave, zato bi moral zanje veljati 

večji nadzor Parlamenta; 

E. ker so odločitve o enakovrednosti 

tehnične narave, vendar bi moral zanje 

kljub temu veljati večji nadzor Parlamenta; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  22 

Brian Hayes 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ea. ker imajo evropski nadzorni 

organi zelo pomembno vlogo v evropskem 

okviru enakovrednosti, saj zagotavljajo 
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tehnične ocene za odločitve o 

enakovrednosti, tako da spremljajo 

nadaljnji razvoj, ki lahko vpliva nanje, in 

te odločitve redno pregledujejo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  23 

Pervenche Berès 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ea. ker EU ureditev o enakovrednosti 

zelo uspešno in v korist obeh strani 

uporablja z ZDA, ki so trenutno njena 

največja tretja država partnerica; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  24 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ea. ker je čezmejno opravljanje 

finančnih storitev z enotnim dovoljenjem 

na voljo le državam članicam EGP; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  25 

Brian Hayes 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E b (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Eb. ker Komisija enakovrednost 

opisuje kot enega od ključnih 

instrumentov za učinkovito upravljanje 

čezmejne dejavnosti udeležencev na trgu v 

trdnem in varnem bonitetnem okolju z 

jurisdikcijami tretjih držav, ki dosledno 

spoštujejo, izvajajo in izvršujejo enake 

visoke standarde bonitetnih pravil kot EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  26 

Pervenche Berès 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Eb. ker gre pri načelu finančne 

stabilnosti za vprašanje suverenosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  27 

Pervenche Berès 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E c (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ec. ker se bo Združeno kraljestvo po 

izstopu iz EU umaknilo tudi z enotnega 

trga; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  28 

Pervenche Berès 



 

PE621.121v01-00 14/109 AM\1152343SL.docx 

SL 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E d (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ed. ker bi bilo z ureditvijo o 

enakovrednosti, če bi jo bilo treba nadalje 

razviti, da bi upoštevali načelo 

sorazmernosti po izstopu Združenega 

kraljestva iz EU, zaradi koncentracije 

tveganj povezanih več jamstev; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  29 

Philippe Lamberts 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava F 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

F. ker bo prihajajoči izstop 

Združenega kraljestva iz EU lahko imel 

znaten vpliv na regulacijo in nadzor 

finančnih storitev, saj so sedanji odnosi 

med državami članicami na tem področju 

zelo tesni; 

F. ker je enakovrednost orodje za 

spodbujanje tretjih držav k doseganju 

standardov finančne regulacije, 

vzpostavljene na evropskem enotnem trgu, 

ki lahko omogoči konkurenco na enotnem 

trgu EU ob enakih konkurenčnih pogojih, 

obenem pa prepreči regulativno arbitražo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  30 

Bernard Monot 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava F 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

F. ker bo prihajajoči izstop 

Združenega kraljestva iz EU lahko imel 

znaten vpliv na regulacijo in nadzor 

F. ker bo imel prihajajoči izstop 

Združenega kraljestva iz EU znaten vpliv 
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finančnih storitev, saj so sedanji odnosi 

med državami članicami na tem področju 

zelo tesni; 

na regulacijo in nadzor finančnih storitev; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  31 

Pervenche Berès 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava F 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

F. ker bo prihajajoči izstop 

Združenega kraljestva iz EU lahko imel 

znaten vpliv na regulacijo in nadzor 

finančnih storitev, saj so sedanji odnosi 

med državami članicami na tem področju 

zelo tesni; 

F. ker bo imel prihajajoči izstop 

Združenega kraljestva iz EU znaten vpliv 

na regulacijo in nadzor finančnih storitev, 

saj so sedanji odnosi med državami 

članicami na tem področju zelo tesni; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  32 

Markus Ferber 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava F 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

F. ker bo prihajajoči izstop 

Združenega kraljestva iz EU lahko imel 

znaten vpliv na regulacijo in nadzor 

finančnih storitev, saj so sedanji odnosi 

med državami članicami na tem področju 

zelo tesni; 

F. ker bo prihajajoči izstop 

Združenega kraljestva iz EU lahko imel 

znaten vpliv na regulacijo in nadzor 

finančnih storitev, saj so sedanji odnosi 

med državami članicami na tem področju 

zelo tesni; ker stališča vlade Združenega 

kraljestva močno otežujejo iskanje 

pragmatičnih rešitev; 

Or. en 
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Predlog spremembe  33 

Bernard Monot 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava F a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Fa. ker je pomembno, da se finančna 

likvidnost celinskih držav EU, ki se je 

zaradi čezmejnega opravljanja plačilnih 

storitev z enotnim dovoljenjem in na 

splošno harmonizacije evropskih 

finančnih predpisov lahko kopičila v 

Londonu, od česar so imele največ koristi 

ameriške finančne in bančne institucije, 

po izstopu Združenega kraljestva iz EU 

lahko porazdeli po različnih državah 

članicah; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  34 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava F a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Fa. ker Združeno kraljestvo po izstopu 

iz EU ne namerava ostati v EGP, ne bo 

moglo uporabljati ureditve čezmejnega 

opravljanja finančnih storitev z enotnim 

dovoljenjem; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  35 

Gabriel Mato 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava F a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Fa. ker so pogajanja za izstop 

Združenega kraljestva iz EU še v teku; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  36 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava F b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Fb. ker bo prehodno obdobje za izstop 

Združenega kraljestva iz EU omogočilo 

pravočasne in uravnotežene odločitve o 

enakovrednosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  37 

Neena Gill 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava G 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

G. ker je v svoji resoluciji z dne 19. 

januarja 2016 o oceni stanja in izzivih pri 

ureditvi EU o finančnih storitvah 

Parlament pozval, „naj predlaga dosleden, 

skladen, pregleden in praktičen okvir za 

postopke in odločitve o enakovrednosti 

tretjih držav, pri čemer naj upošteva 

analize na podlagi rezultatov ter 

mednarodne standarde ali dogovore“; 

G. ker je v svoji resoluciji z dne 19. 

januarja 2016 o oceni stanja in izzivih pri 

ureditvi EU o finančnih storitvah 

Parlament pozval, „naj predlaga dosleden, 

skladen, pregleden in praktičen okvir za 

postopke in odločitve o enakovrednosti 

tretjih držav, pri čemer naj upošteva 

analize na podlagi rezultatov ter 

mednarodne standarde ali dogovore“; ker 

je Parlament v isti resoluciji poudaril, da 

so kapitalski trgi v Uniji še naprej 

razdrobljeni; da bi projekt unije 

kapitalskih trgov uspel in da bi zagotovili 

cenejše financiranje podjetij v EU, je 
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treba pripraviti izvedljivo in učinkovito 

ureditev o enakovrednosti, saj največji viri 

evropske likvidnosti in kapitala ostajajo v 

Združenem kraljestvu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  38 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava G a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ga. ker je treba za namene finančne 

stabilnosti Unije razmisliti o vseh vidikih 

medsebojne povezanosti trgov tretjih držav 

in enotnega trga EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  39 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. ugotavlja, da je EU od začetka 

finančne krize svojo finančno regulacijo 

razvijala z obsežnimi reformami; 

pozdravlja povečano regulativno in 

nadzorno sodelovanje med EU in tretjimi 

državami; priznava, da se je s tem na 

globalni ravni povečala doslednost na 

področju finančne regulacije, EU pa je 

postala bolj odporna na globalne finančne 

pretrese; 

1. ugotavlja, da je EU od začetka 

finančne krize svojo finančno regulacijo 

razvijala z nezadostnimi in nepopolnimi 

reformami; priznava, da se je s tem na 

globalni ravni povečalo zbliževanje na 

področju finančne regulacije, kar v 

preteklosti ni bilo ovira za globalne 

finančne pretrese; 

Or. en 
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Predlog spremembe  40 

Bernard Monot 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. ugotavlja, da je EU od začetka 

finančne krize svojo finančno regulacijo 

razvijala z obsežnimi reformami; 

pozdravlja povečano regulativno in 

nadzorno sodelovanje med EU in tretjimi 

državami; priznava, da se je s tem na 

globalni ravni povečala doslednost na 

področju finančne regulacije, EU pa je 

postala bolj odporna na globalne finančne 

pretrese; 

1. ugotavlja, da je EU od začetka 

finančne krize svojo finančno regulacijo 

razvijala z obsežnimi reformami; 

pozdravlja povečano regulativno in 

nadzorno sodelovanje med EU in tretjimi 

državami; priznava, da je to na globalni 

ravni pripomoglo k povečanju doslednosti 

na področju finančne regulacije, da bi EU 

postala bolj odporna na globalne finančne 

pretrese; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  41 

Roberto Gualtieri, Jonás Fernández 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. ugotavlja, da je EU od začetka 

finančne krize svojo finančno regulacijo 

razvijala z obsežnimi reformami; 

pozdravlja povečano regulativno in 

nadzorno sodelovanje med EU in tretjimi 

državami; priznava, da se je s tem na 

globalni ravni povečala doslednost na 

področju finančne regulacije, EU pa je 

postala bolj odporna na globalne finančne 

pretrese; 

1. ugotavlja, da je EU od začetka 

finančne krize svojo finančno regulacijo 

razvijala z obsežnimi reformami in 

izvajanjem mednarodnih standardov; 

pozdravlja povečano regulativno in 

nadzorno sodelovanje med EU in tretjimi 

državami; priznava, da je to na globalni 

ravni prispevalo k povečanju doslednosti 

na področju finančne regulacije, EU pa je 

postala bolj odporna na globalne finančne 

pretrese; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  42 
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Philippe Lamberts 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. ugotavlja, da je EU od začetka 

finančne krize svojo finančno regulacijo 

razvijala z obsežnimi reformami; 

pozdravlja povečano regulativno in 

nadzorno sodelovanje med EU in tretjimi 

državami; priznava, da se je s tem na 

globalni ravni povečala doslednost na 

področju finančne regulacije, EU pa je 

postala bolj odporna na globalne finančne 

pretrese; 

1. ugotavlja, da je EU od začetka 

finančne krize svojo finančno regulacijo 

razvijala z obsežnimi reformami; 

pozdravlja povečano regulativno in 

nadzorno sodelovanje med EU in tretjimi 

državami; priznava, da se je s tem na 

globalni ravni povečala doslednost na 

področju finančne regulacije, po 

pričakovanjih pa bo EU tudi zato postala 

bolj odporna na globalne finančne pretrese, 

čeprav so v ta namen potrebna nadaljnja 

prizadevanja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  43 

Pervenche Berès 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. ugotavlja, da je EU od začetka 

finančne krize svojo finančno regulacijo 

razvijala z obsežnimi reformami; 

pozdravlja povečano regulativno in 

nadzorno sodelovanje med EU in tretjimi 

državami; priznava, da se je s tem na 

globalni ravni povečala doslednost na 

področju finančne regulacije, EU pa je 

postala bolj odporna na globalne finančne 

pretrese; 

1. ugotavlja, da je EU od začetka 

finančne krize svojo finančno regulacijo 

razvijala z obsežnimi reformami; 

pozdravlja povečano regulativno in 

nadzorno sodelovanje med EU in tretjimi 

državami; priznava, da se je s tem na 

globalni ravni povečala doslednost na 

področju finančne regulacije in da je EU 

tudi zato postala bolj odporna na globalne 

finančne pretrese; 

Or. en 
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Predlog spremembe  44 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. meni, da bi morala EU spodbujati 

globalne reforme na področju finančne 

regulacije, katerih namen je zmanjšanje 

sistemskega tveganja, ter si prizadevati za 

odprt, povezan in odporen finančni sistem, 

ki bi podpiral trajnostno gospodarsko rast, 

ustvarjanje delovnih mest in naložbe; 

2. meni, da bi morala EU spodbujati 

globalne reforme na področju finančne 

regulacije, katerih namen je zmanjšanje 

sistemskega tveganja, ter si prizadevati za 

manj povezan in odpornejši finančni 

sistem na podlagi manjših institucij in 

strožje regulacije, ki bi podpiral trajnostno 

gospodarsko rast, ustvarjanje delovnih 

mest in naložbe; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  45 

Bernard Monot 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. meni, da bi morala EU spodbujati 

globalne reforme na področju finančne 

regulacije, katerih namen je zmanjšanje 

sistemskega tveganja, ter si prizadevati za 

odprt, povezan in odporen finančni 

sistem, ki bi podpiral trajnostno 

gospodarsko rast, ustvarjanje delovnih 

mest in naložbe; 

2. meni, da bi morala EU spodbujati 

globalne reforme na področju finančne 

regulacije, katerih namen je zmanjšanje 

sistemskega tveganja ter ki bi podpirali 

trajnostno gospodarsko rast, ustvarjanje 

delovnih mest in naložbe; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  46 

Neena Gill 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. meni, da bi morala EU spodbujati 

globalne reforme na področju finančne 

regulacije, katerih namen je zmanjšanje 

sistemskega tveganja, ter si prizadevati za 

odprt, povezan in odporen finančni sistem, 

ki bi podpiral trajnostno gospodarsko rast, 

ustvarjanje delovnih mest in naložbe; 

2. meni, da bi morala EU spodbujati 

globalne reforme na področju finančne 

regulacije, katerih namen je zmanjšanje 

sistemskega tveganja in izboljšanje 

finančne stabilnosti, ter si prizadevati za 

odprt, povezan in odporen finančni sistem, 

ki bi podpiral trajnostno gospodarsko rast, 

ustvarjanje delovnih mest in naložbe; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  47 

Roberto Gualtieri, Jonás Fernández 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. meni, da bi morala EU spodbujati 

globalne reforme na področju finančne 

regulacije, katerih namen je zmanjšanje 

sistemskega tveganja, ter si prizadevati za 

odprt, povezan in odporen finančni sistem, 

ki bi podpiral trajnostno gospodarsko rast, 

ustvarjanje delovnih mest in naložbe; 

2. meni, da bi morala EU spodbujati 

globalne reforme na področju finančne 

regulacije, katerih namen je zmanjšanje 

sistemskega tveganja, ter si prizadevati za 

odprt, povezan in odporen finančni sistem, 

ki bi podpiral trajnostno gospodarsko rast, 

ustvarjanje delovnih mest in naložbe; 

poudarja, da bi moral vsakršen okvir 

mednarodnega regulativnega in 

nadzornega sodelovanja zaščititi finančno 

stabilnost v Uniji ter spoštovati njeno 

regulativno in nadzorno ureditev ter 

standarde in njihovo uporabo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  48 

Olle Ludvigsson 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. meni, da bi morala EU spodbujati 

globalne reforme na področju finančne 

regulacije, katerih namen je zmanjšanje 

sistemskega tveganja, ter si prizadevati za 

odprt, povezan in odporen finančni sistem, 

ki bi podpiral trajnostno gospodarsko rast, 

ustvarjanje delovnih mest in naložbe; 

2. meni, da bi morala EU spodbujati 

globalne reforme na področju finančne 

regulacije, katerih namen je zmanjšanje 

sistemskega tveganja, ter si prizadevati za 

odprt, povezan in odporen finančni sistem, 

ki bi podpiral trajnostno in vključujočo 

gospodarsko rast, ustvarjanje delovnih 

mest in trajnostne naložbe; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  49 

Gabriel Mato 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. meni, da bi morala EU spodbujati 

globalne reforme na področju finančne 

regulacije, katerih namen je zmanjšanje 

sistemskega tveganja, ter si prizadevati za 

odprt, povezan in odporen finančni sistem, 

ki bi podpiral trajnostno gospodarsko rast, 

ustvarjanje delovnih mest in naložbe; 

2. meni, da bi morala EU spodbujati 

globalne reforme na področju finančne 

regulacije, katerih namen je zmanjšanje 

sistemskega tveganja, ter si prizadevati za 

odprt, povezan in odporen finančni sistem, 

ki bi podpiral trajnostno in socialno 

vključujočo gospodarsko rast, ustvarjanje 

delovnih mest in naložbe; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  50 

Markus Ferber 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. meni, da bi morala EU spodbujati 

globalne reforme na področju finančne 

regulacije, katerih namen je zmanjšanje 

sistemskega tveganja, ter si prizadevati za 

2. meni, da bi morala EU spodbujati 

globalne reforme na področju finančne 

regulacije, katerih namen je zmanjšanje 

sistemskega tveganja, ter si prizadevati za 
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odprt, povezan in odporen finančni sistem, 

ki bi podpiral trajnostno gospodarsko rast, 

ustvarjanje delovnih mest in naložbe; 

odprt, povezan, učinkovit in odporen 

finančni sistem, ki bi podpiral trajnostno 

gospodarsko rast, ustvarjanje delovnih 

mest in naložbe; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  51 

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

Martusciello, Werner Langen 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. ugotavlja, da države članice 

mednarodnega sodelovanja ne podpirajo 

vedno v celoti, saj imajo pomisleke zaradi 

zaščite nacionalnih interesov, del katerih 

je težnja po prenašanju tveganja na druge 

jurisdikcije; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  52 

Manuel dos Santos 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. ugotavlja, da države članice 

mednarodnega sodelovanja ne podpirajo 

vedno v celoti, saj imajo pomisleke zaradi 

zaščite nacionalnih interesov, del katerih 

je težnja po prenašanju tveganja na druge 

jurisdikcije; 

črtano 

Or. en 

 



 

AM\1152343SL.docx 25/109 PE621.121v01-00 

 SL 

Predlog spremembe  53 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. ugotavlja, da države članice 

mednarodnega sodelovanja ne podpirajo 

vedno v celoti, saj imajo pomisleke zaradi 

zaščite nacionalnih interesov, del katerih 

je težnja po prenašanju tveganja na druge 

jurisdikcije; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  54 

Roberto Gualtieri 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. ugotavlja, da države članice 

mednarodnega sodelovanja ne podpirajo 

vedno v celoti, saj imajo pomisleke zaradi 

zaščite nacionalnih interesov, del katerih 

je težnja po prenašanju tveganja na druge 

jurisdikcije; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  55 

Bernard Monot 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. ugotavlja, da države članice 

mednarodnega sodelovanja ne podpirajo 

vedno v celoti, saj imajo pomisleke zaradi 

3. ugotavlja, da države članice 

mednarodnega sodelovanja ne podpirajo 

vedno v celoti, saj imajo pomisleke zaradi 
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zaščite nacionalnih interesov, del katerih je 

težnja po prenašanju tveganja na druge 

jurisdikcije; 

zaščite nacionalnih interesov; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  56 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. ugotavlja, da države članice 

mednarodnega sodelovanja ne podpirajo 

vedno v celoti, saj imajo pomisleke zaradi 

zaščite nacionalnih interesov, del katerih 

je težnja po prenašanju tveganja na druge 

jurisdikcije; 

3. opozarja, da je ključni cilj 

zakonodaje EU na področju finančnih 

storitev zaščititi finančno stabilnost Unije; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  57 

Philippe Lamberts 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. ugotavlja, da države članice 

mednarodnega sodelovanja ne podpirajo 

vedno v celoti, saj imajo pomisleke zaradi 

zaščite nacionalnih interesov, del katerih je 

težnja po prenašanju tveganja na druge 

jurisdikcije; 

3. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 

nekatere države članice mednarodnega 

sodelovanja ne podpirajo vedno v celoti, 

saj imajo pomisleke zaradi zaščite 

nacionalnih interesov, del katerih je težnja 

po prenašanju tveganja na druge 

jurisdikcije; 

Or. en 
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Predlog spremembe  58 

Burkhard Balz 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. ugotavlja, da države članice 

mednarodnega sodelovanja ne podpirajo 

vedno v celoti, saj imajo pomisleke zaradi 

zaščite nacionalnih interesov, del katerih je 

težnja po prenašanju tveganja na druge 

jurisdikcije; 

3. ugotavlja, da države članice 

mednarodnih sporazumov na področju 

finančne regulacije ne podpirajo vedno v 

celoti, kadar imajo pomisleke zaradi 

zaščite nacionalnih interesov in zaradi 

prenašanja prekomernega tveganja z 

drugih jurisdikcij na EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  59 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. ugotavlja, da države članice 

mednarodnega sodelovanja ne podpirajo 

vedno v celoti, saj imajo pomisleke zaradi 

zaščite nacionalnih interesov, del katerih je 

težnja po prenašanju tveganja na druge 

jurisdikcije; 

3. ugotavlja, da države članice 

mednarodnega sodelovanja ne podpirajo 

vedno v celoti, saj imajo pomisleke zaradi 

zaščite nacionalnih interesov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  60 

Jakob von Weizsäcker 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 3a. hkrati ugotavlja, da bi lahko izstop 

Združenega kraljestva iz EU znova 
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spodbudil škodljivo regulativno negativno 

konkurenco, saj se bodo finančna 

središča v državah EU-27 borila, da bi 

privabila posle iz Londona; da bi to 

preprečili, se morajo ostale države članice 

zavezati h krepitvi skupnih evropskih 

finančnih regulativnih standardov in 

praks ter k usklajevanju, kadar je to 

mogoče, da bi bolje obravnavali izzive 

izstopa Združenega kraljestva iz EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  61 

Bernard Monot 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 3a. obžaluje pomanjkljivosti splošne 

uskladitve finančnih predpisov, saj 

Združene države pogosto vsiljujejo svoje 

stališče in interese mednarodni skupnosti 

ter obenem ne želijo prenesti pravil, ki so 

jih določile drugim; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  62 

Bernard Monot 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 3b. obžaluje, da se je splošna finančna 

uskladitev po krizi izrabila za 

dekonstrukcijo bančnega modela 

financiranja evropskih gospodarstev v 

korist tržnega financiranja, ki je manj 

naklonjeno gospodarskim subjektom, 
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zlasti manjšim; obžaluje, da se lokalne 

banke pod pretvezo finančne stabilnosti 

nadomeščajo z velikimi mednarodnimi 

bankami ter udeleženci na trgu, ki 

najpogosteje prihajajo iz ZDA; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  63 

Pervenche Berès 

 

Predlog resolucije 

Podnaslov 2 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

Postopki EU za ugotavljanje 

enakovrednosti 

Enakovrednost EU 

Or. en 

 

Predlog spremembe  64 

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

Vandenkendelaere, Fulvio Martusciello, Werner Langen 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. ugotavlja, da več zakonodajnih 

aktov EU vsebuje posebne določbe za 

regulativno sodelovanje s tretjimi 

državami, vključno z možnostjo sklepanja 

mednarodnih sporazumov in podeljevanja 

„enakovrednosti“; 

4. ugotavlja, da več zakonodajnih 

aktov EU vsebuje posebne določbe za 

regulativno sodelovanje s tretjimi 

državami, vključno z možnostjo sklepanja 

sporazumov o sodelovanju za namene 

nadzora in izvrševanja ter možnostjo 

podeljevanja „enakovrednosti“; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  65 

Roberto Gualtieri 
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Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. ugotavlja, da več zakonodajnih 

aktov EU vsebuje posebne določbe za 

regulativno sodelovanje s tretjimi 

državami, vključno z možnostjo sklepanja 

mednarodnih sporazumov in podeljevanja 

„enakovrednosti“; 

4. ugotavlja, da več zakonodajnih 

aktov EU vsebuje posebne določbe za 

regulativno sodelovanje s tretjimi 

državami, vključno z možnostjo sklepanja 

sporazumov o sodelovanju v zvezi z 

nadzorom in podeljevanja 

„enakovrednosti“; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  66 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. ugotavlja, da več zakonodajnih 

aktov EU vsebuje posebne določbe za 

regulativno sodelovanje s tretjimi 

državami, vključno z možnostjo sklepanja 

mednarodnih sporazumov in podeljevanja 

„enakovrednosti“; 

4. ugotavlja, da več zakonodajnih 

aktov EU vsebuje posebne določbe za 

regulativno sodelovanje s tretjimi 

državami, vključno z možnostjo sklepanja 

sporazumov o sodelovanju v zvezi z 

nadzorom in podeljevanja 

„enakovrednosti“; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  67 

Manuel dos Santos 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poudarja, da je podeljevanje 

enakovrednosti v številnih primerih 

enostranska odločitev, ki jo sprejme EU in 

5. poudarja, da je podeljevanje 

enakovrednosti enostranska odločitev, ki jo 
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je tretje države ne izvajajo vzajemno; 

meni, da bi pri mednarodnem sodelovanju 

lahko večji napredek dosegli s pomočjo 

mednarodnih sporazumov, ki bi bili 

predmet pogajanj med EU in tretjimi 

državami; ugotavlja, da je mogoče 

vzajemni dostop med EU in tretjimi 

državami za finančne institucije in za 

medsebojno priznavanje predpisov doseči 

z mednarodnimi sporazumi in ne z 

enakovrednostjo; 

sprejme EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  68 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poudarja, da je podeljevanje 

enakovrednosti v številnih primerih 

enostranska odločitev, ki jo sprejme EU in 

je tretje države ne izvajajo vzajemno; 

meni, da bi pri mednarodnem sodelovanju 

lahko večji napredek dosegli s pomočjo 

mednarodnih sporazumov, ki bi bili 

predmet pogajanj med EU in tretjimi 

državami; ugotavlja, da je mogoče 

vzajemni dostop med EU in tretjimi 

državami za finančne institucije in za 

medsebojno priznavanje predpisov doseči 

z mednarodnimi sporazumi in ne z 

enakovrednostjo; 

5. poudarja, da je podeljevanje 

enakovrednosti v številnih primerih 

enostranska in diskrecijska odločitev, ki jo 

sprejme EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  69 

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

Martusciello 

 

Predlog resolucije 
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Odstavek 5 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poudarja, da je podeljevanje 

enakovrednosti v številnih primerih 

enostranska odločitev, ki jo sprejme EU in 

je tretje države ne izvajajo vzajemno; 

meni, da bi pri mednarodnem sodelovanju 

lahko večji napredek dosegli s pomočjo 

mednarodnih sporazumov, ki bi bili 

predmet pogajanj med EU in tretjimi 

državami; ugotavlja, da je mogoče 

vzajemni dostop med EU in tretjimi 

državami za finančne institucije in za 

medsebojno priznavanje predpisov doseči 

z mednarodnimi sporazumi in ne z 

enakovrednostjo; 

5. poudarja, da je podeljevanje 

enakovrednosti v številnih primerih 

enostranska odločitev, ki jo sprejme EU, in 

zanjo ni sistematično potrebno vzajemno 

izvajanje v tretji državi; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  70 

Roberto Gualtieri 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poudarja, da je podeljevanje 

enakovrednosti v številnih primerih 

enostranska odločitev, ki jo sprejme EU in 

je tretje države ne izvajajo vzajemno; 

meni, da bi pri mednarodnem sodelovanju 

lahko večji napredek dosegli s pomočjo 
mednarodnih sporazumov, ki bi bili 

predmet pogajanj med EU in tretjimi 

državami; ugotavlja, da je mogoče 

vzajemni dostop med EU in tretjimi 

državami za finančne institucije in za 
medsebojno priznavanje predpisov doseči z 

mednarodnimi sporazumi in ne z 

enakovrednostjo; 

5. poudarja, da mehanizme 

enakovrednosti in odločitve o njej na 

enostranski podlagi opredeli in izvaja 

Evropska unija, temeljijo pa na 

standardih EU, ter poudarja, da 

enakovrednost zato omogoča Uniji, da 

zagotavlja širši dostop do trga, kot bi ga v 

primeru mednarodnih sporazumov; 

poudarja, da je mogoče medsebojno 

priznavanje predpisov in nadzora doseči le 

z enotnim trgom; 

Or. en 
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Predlog spremembe  71 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poudarja, da je podeljevanje 

enakovrednosti v številnih primerih 

enostranska odločitev, ki jo sprejme EU in 

je tretje države ne izvajajo vzajemno; 

meni, da bi pri mednarodnem sodelovanju 

lahko večji napredek dosegli s pomočjo 
mednarodnih sporazumov, ki bi bili 

predmet pogajanj med EU in tretjimi 

državami; ugotavlja, da je mogoče 

vzajemni dostop med EU in tretjimi 

državami za finančne institucije in za 

medsebojno priznavanje predpisov doseči 

z mednarodnimi sporazumi in ne z 

enakovrednostjo; 

5. poudarja, da je podeljevanje 

enakovrednosti enostranska odločitev, ki jo 

sprejme EU na podlagi uporabe 

standardov EU in kakovosti nadzora; 

poudarja, da noben od obstoječih 

mednarodnih trgovinskih sporazumov ne 

zagotavlja neposrednega dostopa do trga 
med EU in tretjimi državami za finančne 

storitve; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  72 

Marisa Matias, Miguel Viegas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poudarja, da je podeljevanje 

enakovrednosti v številnih primerih 

enostranska odločitev, ki jo sprejme EU in 

je tretje države ne izvajajo vzajemno; 

meni, da bi pri mednarodnem sodelovanju 

lahko večji napredek dosegli s pomočjo 

mednarodnih sporazumov, ki bi bili 

predmet pogajanj med EU in tretjimi 

državami; ugotavlja, da je mogoče 

vzajemni dostop med EU in tretjimi 

državami za finančne institucije in za 

5. poudarja, da je podeljevanje 

enakovrednosti v številnih primerih 

enostranska odločitev, ki jo sprejme EU in 

je tretje države ne izvajajo 

vzajemno; ugotavlja, da je mogoče 

vzajemni dostop med EU in tretjimi 

državami za finančne institucije in za 

medsebojno priznavanje predpisov doseči z 

mednarodnimi sporazumi in ne z 

enakovrednostjo; 
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medsebojno priznavanje predpisov doseči z 

mednarodnimi sporazumi in ne z 

enakovrednostjo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  73 

Philippe Lamberts 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poudarja, da je podeljevanje 

enakovrednosti v številnih primerih 

enostranska odločitev, ki jo sprejme EU in 

je tretje države ne izvajajo vzajemno; meni, 

da bi pri mednarodnem sodelovanju lahko 

večji napredek dosegli s pomočjo 

mednarodnih sporazumov, ki bi bili 

predmet pogajanj med EU in tretjimi 

državami; ugotavlja, da je mogoče 

vzajemni dostop med EU in tretjimi 

državami za finančne institucije in za 

medsebojno priznavanje predpisov doseči z 

mednarodnimi sporazumi in ne z 

enakovrednostjo; 

5. poudarja, da je podeljevanje 

enakovrednosti enostranska odločitev, ki jo 

sprejme EU, in je tretje države v številnih 

primerih ne izvajajo vzajemno; meni, da bi 

mednarodno sodelovanje v nekaterih 

primerih morda bolje spodbujali s 

pomočjo mednarodnih sporazumov, ki bi 

bili predmet pogajanj med EU in tretjimi 

državami; ugotavlja, da je mogoče 

vzajemni dostop med EU in tretjimi 

državami za finančne institucije in za 

medsebojno priznavanje predpisa doseči z 

mednarodnimi sporazumi in ne z 

enakovrednostjo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  74 

Markus Ferber 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poudarja, da je podeljevanje 

enakovrednosti v številnih primerih 

enostranska odločitev, ki jo sprejme EU in 

je tretje države ne izvajajo vzajemno; meni, 

5. poudarja, da je podeljevanje 

enakovrednosti v številnih primerih 

enostranska odločitev, ki jo sprejme EU in 

je tretje države ne izvajajo vzajemno; meni, 
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da bi pri mednarodnem sodelovanju lahko 

večji napredek dosegli s pomočjo 

mednarodnih sporazumov, ki bi bili 

predmet pogajanj med EU in tretjimi 

državami; ugotavlja, da je mogoče 

vzajemni dostop med EU in tretjimi 

državami za finančne institucije in za 

medsebojno priznavanje predpisov doseči z 

mednarodnimi sporazumi in ne z 

enakovrednostjo; 

da bi pri mednarodnem sodelovanju lahko 

večji napredek dosegli s pomočjo 

mednarodnih sporazumov, ki bi bili 

predmet pogajanj med EU in tretjimi 

državami; ugotavlja, da je mogoče 

vzajemni dostop med EU in tretjimi 

državami za finančne institucije in za 

medsebojno priznavanje predpisov doseči z 

mednarodnimi sporazumi in ne z 

enakovrednostjo; opozarja, da bi morali 

biti taki mednarodni sporazumi 

oblikovani tako, da se zaščiti celovitost 

enotnega trga in prepreči možnost 

regulativne ali nadzorne arbitraže, ter bi 

morali vključevati določbe, s katerimi se 

zagotovi ohranjanje visokih ravni 

harmonizacije, ne da bi se omejile 

posebne pravice zakonodajalca Unije; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  75 

Burkhard Balz 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poudarja, da je podeljevanje 

enakovrednosti v številnih primerih 

enostranska odločitev, ki jo sprejme EU in 

je tretje države ne izvajajo vzajemno; meni, 

da bi pri mednarodnem sodelovanju lahko 

večji napredek dosegli s pomočjo 

mednarodnih sporazumov, ki bi bili 

predmet pogajanj med EU in tretjimi 

državami; ugotavlja, da je mogoče 

vzajemni dostop med EU in tretjimi 

državami za finančne institucije in za 

medsebojno priznavanje predpisov doseči z 

mednarodnimi sporazumi in ne z 

enakovrednostjo; 

5. poudarja, da je podeljevanje 

enakovrednosti v številnih primerih 

enostranska odločitev, ki jo sprejme EU in 

je tretje države ne izvajajo vzajemno; meni, 

da bi pri mednarodnem sodelovanju lahko 

večji napredek dosegli s pomočjo 

mednarodnih sporazumov, ki bi bili 

predmet pogajanj med EU in tretjimi 

državami, če bi bili zasnovani tako, da se 

prepreči regulativna arbitraža, in bi jih 

stalno nadzorovali pristojni organi, da bi 

zagotovili enake regulativne pogoje za vse; 

ugotavlja, da je mogoče vzajemni dostop 

med EU in tretjimi državami za finančne 

institucije in za medsebojno priznavanje 

predpisov doseči z mednarodnimi 

sporazumi in ne z enakovrednostjo; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  76 

Bernard Monot 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poudarja, da je podeljevanje 

enakovrednosti v številnih primerih 

enostranska odločitev, ki jo sprejme EU in 

je tretje države ne izvajajo vzajemno; meni, 

da bi pri mednarodnem sodelovanju lahko 

večji napredek dosegli s pomočjo 

mednarodnih sporazumov, ki bi bili 

predmet pogajanj med EU in tretjimi 

državami; ugotavlja, da je mogoče 

vzajemni dostop med EU in tretjimi 

državami za finančne institucije in za 

medsebojno priznavanje predpisov doseči z 

mednarodnimi sporazumi in ne z 

enakovrednostjo; 

5. poudarja, da je podeljevanje 

enakovrednosti v številnih primerih 

enostranska odločitev, ki jo sprejme EU in 

je tretje države ne izvajajo vzajemno; meni, 

da bi pri mednarodnem sodelovanju lahko 

večji napredek dosegli s pomočjo 

mednarodnih sporazumov, ki bi bili 

predmet pogajanj med EU in tretjimi 

državami; ugotavlja, da je mogoče 

vzajemni dostop med EU in tretjimi 

državami za finančne institucije in za 

medsebojno priznavanje predpisov doseči z 

mednarodnimi sporazumi in ne z 

enakovrednostjo; je vseeno zaskrbljen 

zaradi vzorca, ki se sistematično ponavlja 

pri mednarodnih sporazumih, ki jih 

sklene ameriška vlada, vendar jih kongres 

nikoli ne ratificira ter ki se dejansko 

odražajo v enostranski razorožitvi držav 

EU v korist prodora ameriških akterjev; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  77 

Philippe Lamberts 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 5a. poudarja, da bi morali vsi 

mednarodni sporazumi vključevati 

ustrezne ureditve za davčno sodelovanje 
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in trdne bonitetne izjeme, ne da bi bili 

zanje potrebni preskusi nujnosti, da se 

evropskim, nacionalnim in lokalnim 

organom zakonito zagotovi pravica do 

urejanja v javnem interesu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  78 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 5a. poudarja, da bi morala EU 

spodbujati druge jurisdikcije, naj 

udeležencem na trgu EU omogočijo 

dostop do svojih finančnih trgov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  79 

Bernard Monot 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. priznava, da je ureditev EU glede 

enakovrednosti sestavni del regulativnega 

okvira za finančne storitve in lahko 

prinese različne koristi, kot so: odprava 

nepotrebnih regulativnih ovir, večja 

konkurenca, povečan dotok kapitala v EU 

ter več instrumentov in naložbenih 

možnosti za podjetja in vlagatelje v EU ; 

6. priznava, da je ureditev EU glede 

enakovrednosti sestavni del regulativnega 

okvira za finančne storitve, vendar močno 

dvomi o njeni koristnosti za gospodarstva 

držav članic; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  80 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. priznava, da je ureditev EU glede 

enakovrednosti sestavni del regulativnega 

okvira za finančne storitve in lahko 

prinese različne koristi, kot so: odprava 

nepotrebnih regulativnih ovir, večja 

konkurenca, povečan dotok kapitala v EU 

ter več instrumentov in naložbenih 

možnosti za podjetja in vlagatelje v EU ; 

6. priznava, da je ureditev EU glede 

enakovrednosti sestavni del regulativnega 

okvira za finančne storitve in pomeni 

različna tveganja, kot so odprava 

potrebnih regulativnih ovir, večja 

koncentracija, povečan dotok kapitala v 

EU in iz nje ter večja nestabilnost in 

izpostavljenost finančnega sistema EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  81 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. priznava, da je ureditev EU glede 

enakovrednosti sestavni del regulativnega 

okvira za finančne storitve in lahko prinese 

različne koristi, kot so: odprava 

nepotrebnih regulativnih ovir, večja 

konkurenca, povečan dotok kapitala v EU 

ter več instrumentov in naložbenih 

možnosti za podjetja in vlagatelje v EU ; 

6. priznava, da je ureditev EU glede 

enakovrednosti sestavni del regulativnega 

in nadzornega okvira za finančne storitve 

in lahko prinese različne koristi, kot so 

stabilnost finančnega sistema EU glede 

na izpostavljenost tujim tveganjem, 
odprava nepotrebnih regulativnih ovir, 

večja konkurenca, povečan dotok kapitala 

v EU, več instrumentov in naložbenih 

možnosti za podjetja in vlagatelje v EU ter 

boljše varstvo in finančna stabilnost 

vlagateljev in potrošnikov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  82 

Roberto Gualtieri 
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Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. priznava, da je ureditev EU glede 

enakovrednosti sestavni del regulativnega 

okvira za finančne storitve in lahko prinese 

različne koristi, kot so: odprava 

nepotrebnih regulativnih ovir, večja 

konkurenca, povečan dotok kapitala v EU 

ter več instrumentov in naložbenih 

možnosti za podjetja in vlagatelje v EU ; 

6. priznava, da je ureditev EU glede 

enakovrednosti sestavni del regulativnega 

okvira za finančne storitve in lahko prinese 

različne koristi, kot so: zaščita finančne 

stabilnosti, enaki konkurenčni pogoji za 

vse, odprava nepotrebnih regulativnih ovir, 

večja konkurenca, povečan dotok kapitala 

v EU, več instrumentov in naložbenih 

možnosti za podjetja in vlagatelje v EU ter 

boljše varstvo vlagateljev in potrošnikov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  83 

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

Werner Langen, Othmar Karas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. priznava, da je ureditev EU glede 

enakovrednosti sestavni del regulativnega 

okvira za finančne storitve in lahko prinese 

različne koristi, kot so: odprava 

nepotrebnih regulativnih ovir, večja 

konkurenca, povečan dotok kapitala v EU 

ter več instrumentov in naložbenih 

možnosti za podjetja in vlagatelje v EU ; 

6. priznava, da je ureditev EU glede 

enakovrednosti sestavni del številnih 

zakonodajnih aktov, ki so del 
regulativnega okvira za finančne storitve in 

lahko prinese različne koristi, kot so 

odprava nepotrebnih regulativnih ovir, 

večja konkurenca, povečan dotok kapitala 

v EU ter več instrumentov in naložbenih 

možnosti za podjetja in vlagatelje v EU ; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  84 

Roberto Gualtieri 

 

Predlog resolucije 
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Odstavek 7 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. ponovno poudarja, da odločitve o 

enakovrednosti finančnim institucijam ne 

podeljujejo pravic, ki so primerljive s 

čezmejnim opravljanjem finančnih 

storitev z enotnim dovoljenjem po vsej EU, 

vendar priznava, da lahko dajo 

institucijam tretjih držav omejen dostop 

do enotnega trga za nekatere proizvode; 

7. ponovno poudarja, da odločitve o 

enakovrednosti subjektom v tretjih 

državah omogočajo, da v omejenem 

številu primerov storitve zagotavljajo prek 

notranjega trga; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  85 

Bernard Monot 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. ponovno poudarja, da odločitve o 

enakovrednosti finančnim institucijam ne 

podeljujejo pravic, ki so primerljive s 

čezmejnim opravljanjem finančnih storitev 

z enotnim dovoljenjem po vsej EU, vendar 

priznava, da lahko dajo institucijam tretjih 

držav omejen dostop do enotnega trga za 

nekatere proizvode; 

7. ponovno poudarja, da odločitve o 

enakovrednosti finančnim institucijam ne 

podeljujejo pravic, ki so primerljive s 

čezmejnim opravljanjem finančnih storitev 

z enotnim dovoljenjem po vsej EU, ter 

vztraja, da lahko dajo institucijam tretjih 

držav le omejen dostop do enotnega trga za 

nekatere proizvode ter da se ta dostop 

lahko nedvomno prekliče ob upoštevanju 

interesov držav članic; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  86 

Philippe Lamberts 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 
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7. ponovno poudarja, da odločitve o 

enakovrednosti finančnim institucijam ne 

podeljujejo pravic, ki so primerljive s 

čezmejnim opravljanjem finančnih storitev 

z enotnim dovoljenjem po vsej EU, vendar 

priznava, da lahko dajo institucijam tretjih 

držav omejen dostop do enotnega trga za 

nekatere proizvode; 

7. ponovno poudarja, da odločitve o 

enakovrednosti finančnim institucijam s 

sedežem v tretjih državah ne podeljujejo 

pravic, ki so primerljive s čezmejnim 

opravljanjem finančnih storitev z enotnim 

dovoljenjem po vsej EU, vendar opozarja, 

da lahko dajo odločitve o enakovrednosti 

institucijam tretjih držav omejen dostop do 

enotnega trga, podoben enotnemu 

dovoljenju, za nekatere proizvode, in sicer 

s postopnim, zakonodaji prilagojenim 

pristopom; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  87 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. ponovno poudarja, da odločitve o 

enakovrednosti finančnim institucijam ne 

podeljujejo pravic, ki so primerljive s 

čezmejnim opravljanjem finančnih storitev 

z enotnim dovoljenjem po vsej EU, vendar 

priznava, da lahko dajo institucijam tretjih 

držav omejen dostop do enotnega trga za 

nekatere proizvode; 

7. ponovno poudarja, da v večini 

primerov odločitve o enakovrednosti 

finančnim institucijam ne podeljujejo 

pravic, ki so primerljive s čezmejnim 

opravljanjem finančnih storitev z enotnim 

dovoljenjem po vsej EU, vendar priznava, 

da dajo institucijam tretjih držav dostop do 

enotnega trga za nekatere proizvode; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  88 

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

Vandenkendelaere, Fulvio Martusciello, Werner Langen 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. ponovno poudarja, da odločitve o 7. ponovno poudarja, da v nekaterih 
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enakovrednosti finančnim institucijam ne 

podeljujejo pravic, ki so primerljive s 

čezmejnim opravljanjem finančnih storitev 

z enotnim dovoljenjem po vsej EU, vendar 

priznava, da lahko dajo institucijam tretjih 

držav omejen dostop do enotnega trga za 

nekatere proizvode; 

primerih odločitve o enakovrednosti 

finančnim institucijam ne podeljujejo 

pravic, ki so primerljive s čezmejnim 

opravljanjem finančnih storitev z enotnim 

dovoljenjem po vsej EU, vendar priznava, 

da lahko dajo institucijam tretjih držav 

omejen dostop do enotnega trga za 

nekatere proizvode ali storitve; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  89 

Philippe Lamberts 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 7a. v nasprotju s tem poudarja, da z 

enotnim dovoljenjem za čezmejno 

opravljanje storitev po vsej EU podjetja 

dobijo pravico, da finančne storitve 

opravljajo po vsem EGP z licenco, ki jim 

jo je podelila domača država, in pod 

nadzorom domače države, zato tako 

enotno dovoljenje ni na voljo finančnim 

institucijam s sedežem v državah, ki niso 

članice EGP, saj temelji na sklopu 

bonitetnih zahtev, usklajenih v okviru 

prava EU, in na vzajemnem priznavanju 

licenc; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  90 

Philippe Lamberts 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 b (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

 7b. poziva, naj se pri vsaki odločitvi o 

podelitvi statusa enakovrednosti tretji 

državi kot pogoj upoštevajo ustrezne 

ureditve za davčno sodelovanje, da bi 

zagotovili samodejno izmenjavo 

informacij v skladu z mednarodnimi 

standardi, in pozitivna predhodna ocena 

določb tretje države za preprečevanje 

davčnih utaj, izogibanja davkom in pranja 

denarja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  91 

Philippe Lamberts 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 c (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 7c. poudarja, da zakonodaja EU o 

finančnih storitvah za ponudnike s 

sedežem v tretjih državah predvideva 

razvijajoče se modele, ki vključujejo 

različne postopke odobritve, nadzorne 

ureditve in ureditve o sodelovanju; zlasti 

pozdravlja tekoče delo v okviru različice 

2.2 predlogov uredbe o infrastrukturi 

evropskega trga, ki predvidevajo postopek 

priznanja podjetij v tretjih državah na 

podlagi nadzora, ki ga opravijo 

nacionalni in evropski organi, ter 

zavezujočih nadzornih ureditev; meni, da 

bi morala Komisija razmisliti o podobnih 

predlogih za druge tržne infrastrukture in 

ključne udeležence na trgu, vključno z 

ureditvami tretjih držav za bonitetne 

agencije, repozitorije sklenjenih poslov, 

referenčna merila ter morda tudi mesta 

trgovanja in ponudnike podatkov; 

Or. en 
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Predlog spremembe  92 

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

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. poudarja, da je eden od ključnih 

ciljev ugotavljanja enakovrednosti 

spodbujanje regulativnega zbliževanja na 

podlagi mednarodnih standardov; 

8. poudarja, da sta ključna cilja 

ugotavljanja enakovrednosti zagotavljanje 

enake obravnave subjektov v tretjih 

državah in podjetij v EU ter ohranitev 

interesov enotnega trga in potrošnikov; to 

lahko vodi do nadaljnjega regulativnega 

zbliževanja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  93 

Roberto Gualtieri, Jonás Fernández 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. poudarja, da je eden od ključnih 

ciljev ugotavljanja enakovrednosti 

spodbujanje regulativnega zbliževanja na 

podlagi mednarodnih standardov; 

8. poudarja, da je eden od ključnih 

ciljev ugotavljanja enakovrednosti 

omogočanje ustreznega dostopa do trgov 

finančnih storitev ob ohranitvi finančne 

stabilnosti, celovitosti enotnega trga in 

avtonomije odločanja v Evropski uniji, ter 

izpostavlja, da lahko enakovrednost 

pomembno prispeva k napredku 

mednarodnega sodelovanja in da se dobro 

sklada z regulativnim sodelovanjem; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  94 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 
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Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. poudarja, da je eden od ključnih 

ciljev ugotavljanja enakovrednosti 
spodbujanje regulativnega zbliževanja na 

podlagi mednarodnih standardov; 

8. poudarja, da je enakovrednost 

državno orodje EU, katerega namen je 

zagotavljanje pravične in enake 

obravnave podjetij v EU in subjektov v 

tretjih državah ter spodbujanje 

regulativnega zbliževanja na podlagi 

evropskih standardov, obenem pa 

preprečevanje regulativne arbitraže, 

varstvo potrošnikov in vlagateljev, 

ohranjanje finančne stabilnosti EU ter 

preprečevanje razdrobljenosti njenega 

enotnega trga; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  95 

Neena Gill 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. poudarja, da je eden od ključnih 

ciljev ugotavljanja enakovrednosti 

spodbujanje regulativnega zbliževanja na 

podlagi mednarodnih standardov; 

8. poudarja, da sta ključna cilja 

ugotavljanja enakovrednosti spodbujanje 

regulativnega zbliževanja na podlagi 

mednarodnih standardov ter vzpostavljanje 

ravnotežja med potrebo po finančni 

stabilnosti in varstvu vlagateljev v EU na 

eni strani ter koristmi ohranitve odprtih in 

globalno povezanih finančnih trgov EU 

na drugi; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  96 

Gabriel Mato 

 

Predlog resolucije 
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Odstavek 8 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. poudarja, da je eden od ključnih 

ciljev ugotavljanja enakovrednosti 

spodbujanje regulativnega zbliževanja na 

podlagi mednarodnih standardov; 

8. poudarja, da sta ključna cilja 

ugotavljanja enakovrednosti spodbujanje 

regulativnega zbliževanja na podlagi 

mednarodnih standardov ter vzpostavljanje 

ravnotežja med potrebo po finančni 

stabilnosti in varstvu vlagateljev v EU na 

eni strani ter koristmi ohranitve odprtih in 

globalno povezanih finančnih trgov EU 

na drugi; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  97 

Manuel dos Santos 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. poudarja, da je eden od ključnih 

ciljev ugotavljanja enakovrednosti 

spodbujanje regulativnega zbliževanja na 

podlagi mednarodnih standardov; 

8. poudarja, da je eden od ključnih 

ciljev ugotavljanja enakovrednosti 

spodbujanje regulativnega zbliževanja na 

podlagi evropskih standardov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  98 

Bernard Monot 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. poudarja, da je eden od ključnih 

ciljev ugotavljanja enakovrednosti 

spodbujanje regulativnega zbliževanja na 

podlagi mednarodnih standardov; 

8. poudarja, da je eden od ključnih 

načrtovanih ciljev ugotavljanja 

enakovrednosti spodbujanje regulativnega 

zbliževanja na podlagi mednarodnih 

standardov, čeprav gre v resnici le za 

ohranjanje nakopičenih likvidnih 
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sredstev, jamstev in na splošno poslovanja 

mednarodnih finančnih velikanov v čim 

manjšem številu finančnih središč; meni, 

da to umetno ohranjanje finančne 

dejavnosti v zelo majhnem številu središč 

splošnega pomena škoduje finančni 

stabilnosti in gospodarskim interesom 

držav, katerih finančna stabilnost je 

uničena zaradi teh mednarodnih središč; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  99 

Markus Ferber 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. poudarja, da je eden od ključnih 

ciljev ugotavljanja enakovrednosti 

spodbujanje regulativnega zbliževanja na 

podlagi mednarodnih standardov; 

8. poudarja, da je eden od ključnih 

ciljev ugotavljanja enakovrednosti 

spodbujanje regulativnega zbliževanja na 

podlagi mednarodnih standardov ob 

ohranitvi celovitosti enotnega trga in 

visokih standardov, dogovorjenih po vsej 

EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  100 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. poudarja, da je eden od ključnih 

ciljev ugotavljanja enakovrednosti 

spodbujanje regulativnega zbliževanja na 

podlagi mednarodnih standardov; 

8. poudarja, da je eden od ključnih 

ciljev ugotavljanja enakovrednosti 

spodbujanje regulativnega zbliževanja na 

podlagi mednarodnih standardov ob 

ohranitvi sposobnosti, da se zaščiti 

stabilnost finančnih trgov EU; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  101 

Philippe Lamberts 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. poudarja, da je eden od ključnih 

ciljev ugotavljanja enakovrednosti 

spodbujanje regulativnega zbliževanja na 

podlagi mednarodnih standardov; 

8. poudarja, da je eden od ključnih 

ciljev ugotavljanja enakovrednosti 

spodbujanje regulativnega zbliževanja, 

finančne stabilnosti in varstva vlagateljev 

ter nadgradnja nadzornega sodelovanja 
na podlagi mednarodnih standardov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  102 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. poudarja, da je eden od ključnih 

ciljev ugotavljanja enakovrednosti 

spodbujanje regulativnega zbliževanja na 

podlagi mednarodnih standardov; 

8. poudarja, da je eden od ključnih 

ciljev ugotavljanja enakovrednosti 

spodbujanje regulativnega zbliževanja na 

podlagi mednarodnih standardov; želi 

spomniti, da je drug ključni cilj 

ugotavljanja enakovrednosti ohranitev 

odprtega in globalno povezanega 

finančnega trga v EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  103 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

 

Predlog resolucije 
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Odstavek 8 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. poudarja, da je eden od ključnih 

ciljev ugotavljanja enakovrednosti 

spodbujanje regulativnega zbliževanja na 

podlagi mednarodnih standardov; 

8. poudarja, da je eden od ključnih 

ciljev ugotavljanja enakovrednosti 

spodbujanje regulativnega zbliževanja 

navzdol na podlagi zniževanja 

mednarodnih standardov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  104 

Ashley Fox 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 8a. ugotavlja, da je treba regulativno 

zbliževanje dojemati kot temelječe na 

rezultatih; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  105 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. meni, da postopku EU za 

podeljevanje enakovrednosti, kakršen je 

sedaj, primanjkuje varnosti in zadostne 

preglednosti, zato zahteva strukturiran in 

praktičen okvir z jasnimi postopki; 

9. meni, da postopku EU za 

podeljevanje enakovrednosti, kakršen je 

sedaj, primanjkuje zadostne preglednosti, v 

nekaterih primerih pa tudi jasnosti, kar 

zadeva postopke, na katerih temelji 

priznanje nadzornih okvirov tretjih držav; 

meni, da bi morale ureditve EU glede 

enakovrednosti temeljiti na vodilnih 

načelih, s čimer bi bil postopek 

preglednejši in bi tretjim državam 
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zagotavljal večjo jasnost; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  106 

Roberto Gualtieri 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. meni, da postopku EU za 

podeljevanje enakovrednosti, kakršen je 

sedaj, primanjkuje varnosti in zadostne 

preglednosti, zato zahteva strukturiran in 

praktičen okvir z jasnimi postopki; 

9. meni, da bi postopku EU za 

podeljevanje enakovrednosti, kakršen je 

sedaj, koristili večja preglednost in 

komuniciranje z udeleženci na trgu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  107 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. meni, da postopku EU za 

podeljevanje enakovrednosti, kakršen je 

sedaj, primanjkuje varnosti in zadostne 

preglednosti, zato zahteva strukturiran in 

praktičen okvir z jasnimi postopki; 

9. meni, da bi lahko postopku EU za 

podeljevanje enakovrednosti koristil 

strukturiran in praktičen okvir z jasnimi 

postopki; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  108 

Manuel dos Santos 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. meni, da postopku EU za 

podeljevanje enakovrednosti, kakršen je 

sedaj, primanjkuje varnosti in zadostne 

preglednosti, zato zahteva strukturiran in 

praktičen okvir z jasnimi postopki; 

9. meni, da je postopek EU za 

podeljevanje enakovrednosti, kakršen je 

sedaj, heterogen, zato zahteva strukturiran 

in praktičen okvir z jasnimi in preglednimi 

postopki ter vodilno vlogo evropskih 

nadzornih organov pri pripravi ocen in 

priporočil za Komisijo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  109 

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

Martusciello, Othmar Karas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. meni, da postopku EU za 

podeljevanje enakovrednosti, kakršen je 

sedaj, primanjkuje varnosti in zadostne 

preglednosti, zato zahteva strukturiran in 

praktičen okvir z jasnimi postopki; 

9. meni, da postopku EU za 

podeljevanje enakovrednosti, kakršen je 

sedaj, primanjkuje zadostne preglednosti, 

zato zahteva strukturiran in praktičen okvir 

z jasnimi postopki in smernicami, kar 

zadeva stopnjo razčlenjenosti ocene, ki jo 

opravi Komisija; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  110 

Markus Ferber 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. meni, da postopku EU za 

podeljevanje enakovrednosti, kakršen je 

sedaj, primanjkuje varnosti in zadostne 

preglednosti, zato zahteva strukturiran in 

praktičen okvir z jasnimi postopki; 

9. meni, da postopku EU za 

podeljevanje enakovrednosti, kakršen je 

sedaj, primanjkuje varnosti in zadostne 

preglednosti zaradi raznovrstnih določb v 

različnih zakonodajnih besedilih; 
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poudarja, da bi bilo koristno razmisliti o 

bolj strukturiranem in praktičnem 

horizontalnem okviru z jasnimi postopki; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  111 

Philippe Lamberts 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. meni, da postopku EU za 

podeljevanje enakovrednosti, kakršen je 

sedaj, primanjkuje varnosti in zadostne 

preglednosti, zato zahteva strukturiran in 

praktičen okvir z jasnimi postopki; 

9. meni, da postopku EU za 

podeljevanje enakovrednosti, kakršen je 

sedaj, primanjkuje zadostne preglednosti, 

zato zahteva strukturiran, racionaliziran in 

praktičen okvir z jasnimi postopki; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  112 

Philippe Lamberts 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. meni, da bi morale biti odločitve o 

enakovrednosti in mednarodni sporazumi 

objektivni, sorazmerni in prilagojeni 

tveganjem, ter da bi jih bilo treba 

sprejemati v najboljšem interesu Unije in 

njenih državljanov; 

10. meni, da bi morale biti odločitve o 

enakovrednosti in mednarodni sporazumi 

prilagojeni tveganjem ter da bi jih bilo 

treba sprejemati v najboljšem interesu 

Unije in njenih državljanov ob upoštevanju 

ključnega pomena enotnega trga za 

doseganje najboljših ekonomskih 

interesov državljanov EU; 

Or. en 
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Predlog spremembe  113 

Roberto Gualtieri 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. meni, da bi morale biti odločitve o 

enakovrednosti in mednarodni sporazumi 

objektivni, sorazmerni in prilagojeni 
tveganjem, ter da bi jih bilo treba 

sprejemati v najboljšem interesu Unije in 

njenih državljanov; 

10. meni, da bi morale biti odločitve o 

enakovrednosti objektivne, sorazmerne in 

prilagojene tveganjem ter da bi jih bilo 

treba sprejemati v najboljšem interesu 

Unije in njenih državljanov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  114 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. meni, da bi morale biti odločitve o 

enakovrednosti in mednarodni sporazumi 

objektivni, sorazmerni in prilagojeni 
tveganjem, ter da bi jih bilo treba 

sprejemati v najboljšem interesu Unije in 

njenih državljanov; 

10. meni, da bi morale biti odločitve o 

enakovrednosti objektivne, sorazmerne in 

prilagojene tveganjem ter da bi jih bilo 

treba sprejemati v najboljšem interesu 

Unije in njenih državljanov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  115 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. meni, da bi morale biti odločitve o 

enakovrednosti in mednarodni sporazumi 

objektivni, sorazmerni in prilagojeni 

10. meni, da bi morale biti odločitve o 

enakovrednosti in sporazumi o 

sodelovanju objektivni, sorazmerni in 
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tveganjem, ter da bi jih bilo treba 

sprejemati v najboljšem interesu Unije in 

njenih državljanov; 

prilagojeni tveganjem ter da bi jih bilo 

treba sprejemati v najboljšem interesu 

Unije in njenih državljanov, da bi ohranili 

finančno stabilnost EU in preprečili 

razdrobljenost njenega enotnega trga; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  116 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. meni, da bi morale biti odločitve o 

enakovrednosti in mednarodni sporazumi 

objektivni, sorazmerni in prilagojeni 

tveganjem, ter da bi jih bilo treba 

sprejemati v najboljšem interesu Unije in 

njenih državljanov; 

10. meni, da bi morale biti odločitve o 

enakovrednosti in mednarodni sporazumi 

objektivni, sorazmerni in prilagojeni 

tveganjem ter da bi jih bilo treba sprejemati 

v najboljšem interesu Unije, vseh njenih 

držav članic in državljanov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  117 

Bernard Monot 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. meni, da bi morale biti odločitve o 

enakovrednosti in mednarodni sporazumi 

objektivni, sorazmerni in prilagojeni 

tveganjem, ter da bi jih bilo treba 

sprejemati v najboljšem interesu Unije in 

njenih državljanov; 

10. meni, da bi morale biti odločitve o 

enakovrednosti in mednarodni sporazumi 

objektivni, sorazmerni in prilagojeni 

tveganjem, ter da bi jih bilo treba 

sprejemati v najboljšem interesu držav 

članic Unije in njihovih državljanov; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  118 

Markus Ferber 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. meni, da bi morale biti odločitve o 

enakovrednosti in mednarodni sporazumi 

objektivni, sorazmerni in prilagojeni 

tveganjem, ter da bi jih bilo treba 

sprejemati v najboljšem interesu Unije in 

njenih državljanov; 

10. meni, da bi morale biti odločitve o 

enakovrednosti in mednarodni sporazumi 

objektivni, sorazmerni in prilagojeni 

tveganjem ter da bi jih bilo treba sprejemati 

v najboljšem interesu Unije in njenih 

državljanov; opozarja, da postopek ni le 

tehničen, ampak je političen; poudarja, da 

mora biti v take odločitve ustrezno 

vključen zakonodajalec Unije; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  119 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 10a. meni, da bi morale odločitve o 

enakovrednosti in mednarodni sporazumi 

tudi izrecno spoštovati zavezujoče načelo 

nediskriminacije na enak način kot v 

pristopu, ki ga upošteva in spodbuja 

Svetovna trgovinska organizacija, in sicer 

načelo nediskriminacije med tretjimi 

državami, tako da se vse ocenjujejo na isti 

pregledni podlagi ter glede istih rokov in 

pravilnosti, pa tudi med podjetji v EU in v 

tretjih državah, tako da se za primerljiva 

podjetja v tretjih državah ne uporablja 

višji standard kot za podjetja v EU le na 

podlagi nacionalne pripadnosti; 

Or. en 
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Predlog spremembe  120 

Ashley Fox 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. dvomi v utemeljitve odločitev o 

enakovrednosti, ki imajo običajno obliko 

izvedbenih aktov; vztraja, da bi moral biti 

postopek za podelitev statusa 

enakovrednosti tretji državi na področju 

finančnih storitev vedno pod nadzorom 

Parlamenta, ter da bi bilo treba te 

odločitve zaradi njihove politične narave 

in zaradi večje preglednosti sprejemati z 

delegiranimi akti; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  121 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. dvomi v utemeljitve odločitev o 

enakovrednosti, ki imajo običajno obliko 

izvedbenih aktov; vztraja, da bi moral biti 

postopek za podelitev statusa 

enakovrednosti tretji državi na področju 

finančnih storitev vedno pod nadzorom 

Parlamenta, ter da bi bilo treba te 

odločitve zaradi njihove politične narave 

in zaradi večje preglednosti sprejemati z 

delegiranimi akti; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  122 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 
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Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. dvomi v utemeljitve odločitev o 

enakovrednosti, ki imajo običajno obliko 

izvedbenih aktov; vztraja, da bi moral biti 

postopek za podelitev statusa 

enakovrednosti tretji državi na področju 

finančnih storitev vedno pod nadzorom 

Parlamenta, ter da bi bilo treba te 

odločitve zaradi njihove politične narave 

in zaradi večje preglednosti sprejemati z 

delegiranimi akti; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  123 

Roberto Gualtieri, Jonás Fernández 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. dvomi v utemeljitve odločitev o 

enakovrednosti, ki imajo običajno obliko 

izvedbenih aktov; vztraja, da bi moral biti 

postopek za podelitev statusa 

enakovrednosti tretji državi na področju 

finančnih storitev vedno pod nadzorom 

Parlamenta, ter da bi bilo treba te 

odločitve zaradi njihove politične narave 

in zaradi večje preglednosti sprejemati z 

delegiranimi akti; 

11. meni, da je za odločitve o 

enakovrednosti, vključno z njihovim 

preklicem, potreben ustrezen 

parlamentarni nadzor; je pripravljen, da s 

Komisijo razpravlja o potrebnih 

ureditvah; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  124 

Manuel dos Santos 

 

Predlog resolucije 
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Odstavek 11 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. dvomi v utemeljitve odločitev o 

enakovrednosti, ki imajo običajno obliko 

izvedbenih aktov; vztraja, da bi moral biti 

postopek za podelitev statusa 

enakovrednosti tretji državi na področju 

finančnih storitev vedno pod nadzorom 

Parlamenta, ter da bi bilo treba te odločitve 

zaradi njihove politične narave in zaradi 

večje preglednosti sprejemati z 

delegiranimi akti; 

11. meni, da so odločitve o 

enakovrednosti običajno tehnične narave; 

vztraja, da bi moral biti postopek za 

podelitev statusa enakovrednosti tretji 

državi na področju finančnih storitev 

zaradi večje preglednosti vedno pod 

nadzorom Parlamenta; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  125 

Markus Ferber 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. dvomi v utemeljitve odločitev o 

enakovrednosti, ki imajo običajno obliko 

izvedbenih aktov; vztraja, da bi moral biti 

postopek za podelitev statusa 

enakovrednosti tretji državi na področju 

finančnih storitev vedno pod nadzorom 

Parlamenta, ter da bi bilo treba te 

odločitve zaradi njihove politične narave in 

zaradi večje preglednosti sprejemati z 

delegiranimi akti; 

11. dvomi v utemeljitve odločitev o 

enakovrednosti, ki imajo običajno obliko 

izvedbenih aktov; vztraja, da bi moral biti 

postopek za podelitev statusa 

enakovrednosti tretji državi na področju 

finančnih storitev vedno pod nadzorom 

zakonodajalca Unije ter da bi bilo treba te 

odločitve zaradi njihove politične narave in 

zaradi večje preglednosti sprejemati z 

delegiranimi akti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  126 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. dvomi v utemeljitve odločitev o 

enakovrednosti, ki imajo običajno obliko 

izvedbenih aktov; vztraja, da bi moral biti 

postopek za podelitev statusa 

enakovrednosti tretji državi na področju 

finančnih storitev vedno pod nadzorom 

Parlamenta, ter da bi bilo treba te odločitve 

zaradi njihove politične narave in zaradi 

večje preglednosti sprejemati z 

delegiranimi akti; 

11. dvomi v utemeljitve odločitev o 

enakovrednosti, ki imajo običajno obliko 

izvedbenih aktov; vztraja, da bi moral biti 

postopek za podelitev statusa 

enakovrednosti tretji državi na področju 

finančnih storitev vedno pod nadzorom 

Evropskega parlamenta in nacionalnih 

parlamentov ter da bi bilo treba te 

odločitve zaradi njihove politične narave in 

zaradi večje preglednosti sprejemati z 

delegiranimi akti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  127 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Gabriel Mato, Fulvio Martusciello 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. dvomi v utemeljitve odločitev o 

enakovrednosti, ki imajo običajno obliko 

izvedbenih aktov; vztraja, da bi moral biti 

postopek za podelitev statusa 

enakovrednosti tretji državi na področju 

finančnih storitev vedno pod nadzorom 

Parlamenta, ter da bi bilo treba te odločitve 

zaradi njihove politične narave in zaradi 

večje preglednosti sprejemati z 

delegiranimi akti; 

11. dvomi v utemeljitve odločitev o 

enakovrednosti, ki imajo običajno obliko 

izvedbenih aktov; vztraja, da bi moral biti 

postopek za podelitev statusa 

enakovrednosti tretji državi na področju 

finančnih storitev v najpomembnejših 

primerih pod nadzorom Parlamenta ter da 

bi bilo treba take odločitve zaradi njihove 

politične narave in zaradi večje 

preglednosti sprejemati z delegiranimi akti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  128 

Philippe Lamberts 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 



 

PE621.121v01-00 60/109 AM\1152343SL.docx 

SL 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. dvomi v utemeljitve odločitev o 

enakovrednosti, ki imajo običajno obliko 

izvedbenih aktov; vztraja, da bi moral biti 

postopek za podelitev statusa 

enakovrednosti tretji državi na področju 

finančnih storitev vedno pod nadzorom 

Parlamenta, ter da bi bilo treba te odločitve 

zaradi njihove politične narave in zaradi 

večje preglednosti sprejemati z 

delegiranimi akti; 

11. dvomi v utemeljitve odločitev o 

enakovrednosti, ki imajo običajno obliko 

izvedbenih aktov; vztraja, da bi moral biti 

postopek za podelitev statusa 

enakovrednosti tretji državi na področju 

finančnih storitev vedno pod nadzorom 

Parlamenta ter da bi bilo treba te odločitve 

zaradi njihove politične narave, pri čimer 

so uravnoteženi različni politični cilji, in 

zaradi večje preglednosti sprejemati z 

delegiranimi akti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  129 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. ugotavlja, da je bila odločitev 

Komisije z dne 21. decembra 2017 o 

podelitvi statusa enakovrednosti mestom 

trgovanja z delnicami v Švici, ki je 

omejena na obdobje 12 mesecev z 

možnostjo podaljšanja, če bo dosežen 

zadosten napredek glede skupnega 

institucionalnega okvira, v prvi vrsti 

politična in da je bila uporabljena za 

pridobitev boljšega pogajalskega položaja 

pri nekem drugem vprašanju politike; 

obžaluje, da Parlament ni imel možnosti 

prispevati k temu sklepu; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  130 

Manuel dos Santos 

 

Predlog resolucije 
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Odstavek 12 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. ugotavlja, da je bila odločitev 

Komisije z dne 21. decembra 2017 o 

podelitvi statusa enakovrednosti mestom 

trgovanja z delnicami v Švici, ki je 

omejena na obdobje 12 mesecev z 

možnostjo podaljšanja, če bo dosežen 

zadosten napredek glede skupnega 

institucionalnega okvira, v prvi vrsti 

politična in da je bila uporabljena za 

pridobitev boljšega pogajalskega položaja 

pri nekem drugem vprašanju politike; 

obžaluje, da Parlament ni imel možnosti 

prispevati k temu sklepu; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  131 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. ugotavlja, da je bila odločitev 

Komisije z dne 21. decembra 2017 o 

podelitvi statusa enakovrednosti mestom 

trgovanja z delnicami v Švici, ki je 

omejena na obdobje 12 mesecev z 

možnostjo podaljšanja, če bo dosežen 

zadosten napredek glede skupnega 

institucionalnega okvira, v prvi vrsti 

politična in da je bila uporabljena za 

pridobitev boljšega pogajalskega položaja 

pri nekem drugem vprašanju politike; 

obžaluje, da Parlament ni imel možnosti 

prispevati k temu sklepu; 

12. je seznanjen z odločitvijo Komisije 

z dne 21. decembra 2017 o podelitvi 

statusa enakovrednosti mestom trgovanja z 

delnicami v Švici, ki je omejena na 

obdobje 12 mesecev z možnostjo 

podaljšanja, če bo dosežen zadosten 

napredek glede skupnega institucionalnega 

okvira; 

Or. en 
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Predlog spremembe  132 

Roberto Gualtieri 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. ugotavlja, da je bila odločitev 

Komisije z dne 21. decembra 2017 o 

podelitvi statusa enakovrednosti mestom 

trgovanja z delnicami v Švici, ki je 

omejena na obdobje 12 mesecev z 

možnostjo podaljšanja, če bo dosežen 

zadosten napredek glede skupnega 

institucionalnega okvira, v prvi vrsti 

politična in da je bila uporabljena za 

pridobitev boljšega pogajalskega položaja 

pri nekem drugem vprašanju politike; 

obžaluje, da Parlament ni imel možnosti 

prispevati k temu sklepu; 

12. upošteva odločitev Komisije z dne 

21. decembra 2017 o podelitvi statusa 

enakovrednosti mestom trgovanja z 

delnicami v Švici, ki je omejena na 

obdobje 12 mesecev z možnostjo 

podaljšanja, če bo dosežen zadosten 

napredek glede skupnega institucionalnega 

okvira; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  133 

Philippe Lamberts 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. ugotavlja, da je bila odločitev 

Komisije z dne 21. decembra 2017 o 

podelitvi statusa enakovrednosti mestom 

trgovanja z delnicami v Švici, ki je 

omejena na obdobje 12 mesecev z 

možnostjo podaljšanja, če bo dosežen 

zadosten napredek glede skupnega 

institucionalnega okvira, v prvi vrsti 

politična in da je bila uporabljena za 

pridobitev boljšega pogajalskega položaja 

pri nekem drugem vprašanju politike; 

obžaluje, da Parlament ni imel možnosti 

prispevati k temu sklepu; 

12. upošteva odločitev Komisije z dne 

21. decembra 2017 o podelitvi statusa 

enakovrednosti mestom trgovanja z 

delnicami v Švici, ki je omejena na 

obdobje 12 mesecev z možnostjo 

podaljšanja, če bo dosežen zadosten 

napredek glede skupnega institucionalnega 

okvira; obžaluje, da Parlament ni imel 

možnosti prispevati k temu sklepu; poziva 

Komisijo, naj zagotovi, da bodo prihodnji 

dvostranski sporazumi s Švico zagotovili 

enakovreden standard in izvajanje 

ukrepov proti finančni kriminaliteti, 
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izogibanju davkov in davčni državni 

pomoči; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  134 

Markus Ferber 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. ugotavlja, da je bila odločitev 

Komisije z dne 21. decembra 2017 o 

podelitvi statusa enakovrednosti mestom 

trgovanja z delnicami v Švici, ki je 

omejena na obdobje 12 mesecev z 

možnostjo podaljšanja, če bo dosežen 

zadosten napredek glede skupnega 

institucionalnega okvira, v prvi vrsti 

politična in da je bila uporabljena za 

pridobitev boljšega pogajalskega položaja 

pri nekem drugem vprašanju politike; 

obžaluje, da Parlament ni imel možnosti 

prispevati k temu sklepu; 

12. ugotavlja, da je bila odločitev 

Komisije z dne 21. decembra 2017 o 

podelitvi statusa enakovrednosti mestom 

trgovanja z delnicami v Švici kot delu 

postopka podeljevanja enakovrednosti v 

okviru direktive in uredbe o trgih 

finančnih instrumentov, ki je omejena na 

obdobje 12 mesecev z možnostjo 

podaljšanja, če bo dosežen zadosten 

napredek glede skupnega institucionalnega 

okvira, v prvi vrsti politična in da je bila 

uporabljena za pridobitev boljšega 

pogajalskega položaja pri nekem drugem 

vprašanju politike; obžaluje, da Evropski 

parlament ni imel možnosti prispevati k 

temu sklepu; ugotavlja, da ta incident 

dokazuje, da postopki podeljevanja 

enakovrednosti niso le tehnični; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  135 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. ugotavlja, da ima Komisija 

pravico, da odločitve o enakovrednosti 

črtano 
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prekliče, in meni, da bi se morala pred 

sprejetjem odločitve o preklicu 

pravočasno posvetovati s Parlamentom; 

poziva k uvedbi jasnih postopkov in 

časovnih okvirov za urejanje sprejetja, 

preklica ali začasnega umika odločitve o 

enakovrednosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  136 

Roberto Gualtieri 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. ugotavlja, da ima Komisija 

pravico, da odločitve o enakovrednosti 

prekliče, in meni, da bi se morala pred 

sprejetjem odločitve o preklicu 

pravočasno posvetovati s Parlamentom; 

poziva k uvedbi jasnih postopkov in 

časovnih okvirov za urejanje sprejetja, 

preklica ali začasnega umika odločitve o 

enakovrednosti; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  137 

Ashley Fox 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. ugotavlja, da ima Komisija 

pravico, da odločitve o enakovrednosti 

prekliče, in meni, da bi se morala pred 

sprejetjem odločitve o preklicu 

pravočasno posvetovati s Parlamentom; 

poziva k uvedbi jasnih postopkov in 

črtano 
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časovnih okvirov za urejanje sprejetja, 

preklica ali začasnega umika odločitve o 

enakovrednosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  138 

Manuel dos Santos 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. ugotavlja, da ima Komisija 

pravico, da odločitve o enakovrednosti 

prekliče, in meni, da bi se morala pred 

sprejetjem odločitve o preklicu 

pravočasno posvetovati s Parlamentom; 
poziva k uvedbi jasnih postopkov in 

časovnih okvirov za urejanje sprejetja, 

preklica ali začasnega umika odločitve o 

enakovrednosti; 

13. poziva k uvedbi jasnih postopkov in 

časovnih okvirov za urejanje sprejetja, 

preklica ali začasnega umika odločitve o 

enakovrednosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  139 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. ugotavlja, da ima Komisija pravico, 

da odločitve o enakovrednosti prekliče, in 

meni, da bi se morala pred sprejetjem 

odločitve o preklicu pravočasno 

posvetovati s Parlamentom; poziva k 

uvedbi jasnih postopkov in časovnih 

okvirov za urejanje sprejetja, preklica ali 

začasnega umika odločitve o 

enakovrednosti; 

13. ugotavlja, da ima Komisija pravico, 

da odločitve o enakovrednosti prekliče; 

poziva k uvedbi jasnih postopkov in 

časovnih okvirov za urejanje sprejetja, 

preklica ali začasnega umika odločitve o 

enakovrednosti; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  140 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. ugotavlja, da ima Komisija pravico, 

da odločitve o enakovrednosti prekliče, in 

meni, da bi se morala pred sprejetjem 

odločitve o preklicu pravočasno 

posvetovati s Parlamentom; poziva k 

uvedbi jasnih postopkov in časovnih 

okvirov za urejanje sprejetja, preklica ali 

začasnega umika odločitve o 

enakovrednosti; 

13. ugotavlja, da ima Komisija pravico, 

da odločitve o enakovrednosti prekliče, in 

meni, da bi morala Parlamentu podrobno 

pojasniti razloge za sprejetje odločitve o 

preklicu; poziva k uvedbi jasnih postopkov 

in časovnih okvirov za urejanje sprejetja, 

preklica ali začasnega umika odločitve o 

enakovrednosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  141 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Gabriel Mato, Fulvio Martusciello 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. ugotavlja, da ima Komisija pravico, 

da odločitve o enakovrednosti prekliče, in 

meni, da bi se morala pred sprejetjem 

odločitve o preklicu pravočasno 

posvetovati s Parlamentom; poziva k 

uvedbi jasnih postopkov in časovnih 

okvirov za urejanje sprejetja, preklica ali 

začasnega umika odločitve o 

enakovrednosti; 

13. ugotavlja, da ima Komisija pravico, 

da odločitve o enakovrednosti prekliče, in 

meni, da bi se morala pred sprejetjem 

odločitve o preklicu pravočasno 

posvetovati s Parlamentom; poziva k 

uvedbi jasnih postopkov za urejanje 

sprejetja, preklica ali začasnega umika 

odločitve o enakovrednosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  142 
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Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. ugotavlja, da ima Komisija pravico, 

da odločitve o enakovrednosti prekliče, in 

meni, da bi se morala pred sprejetjem 

odločitve o preklicu pravočasno 

posvetovati s Parlamentom; poziva k 

uvedbi jasnih postopkov in časovnih 

okvirov za urejanje sprejetja, preklica ali 

začasnega umika odločitve o 

enakovrednosti; 

13. ugotavlja, da ima Komisija pravico, 

da odločitve o enakovrednosti prekliče, in 

meni, da bi se morala pred sprejetjem 

odločitve o preklicu pravočasno 

posvetovati z Evropskim parlamentom in 

nacionalnimi parlamenti; poziva k uvedbi 

jasnih postopkov in časovnih okvirov za 

urejanje sprejetja, preklica ali začasnega 

umika odločitve o enakovrednosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  143 

Bernard Monot 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. ugotavlja, da ima Komisija pravico, 

da odločitve o enakovrednosti prekliče, in 

meni, da bi se morala pred sprejetjem 

odločitve o preklicu pravočasno 

posvetovati s Parlamentom; poziva k 

uvedbi jasnih postopkov in časovnih 

okvirov za urejanje sprejetja, preklica ali 

začasnega umika odločitve o 

enakovrednosti; 

13. ugotavlja, da ima Komisija pravico, 

da odločitve o enakovrednosti prekliče, in 

meni, da bi se morala pred sprejetjem 

odločitve o preklicu pravočasno 

posvetovati s Parlamentom; poziva k 

uvedbi jasnih postopkov in časovnih 

okvirov za urejanje sprejetja, preklica ali 

začasnega umika odločitve o 

enakovrednosti; poziva, naj ima Parlament 

vedno možnost dati pobudo za zahtevo po 

preklicu sklepa o enakovrednosti; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  144 

Ashley Fox 
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Predlog resolucije 

Odstavek 13 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 13a. ugotavlja, da ima po nasvetu 

evropskih nadzornih organov Komisija 

pravico, da odločitve o enakovrednosti 

prekliče; poziva k uvedbi jasnih postopkov 

in časovnih okvirov za urejanje sprejetja, 

preklica ali začasnega umika odločitve o 

enakovrednosti; ugotavlja, da morajo biti 

roki za obveščanje primerno dolgi, kot so 

v raziskavah ugotovili evropski nadzorni 

organi, da bi bila enakovrednost 

učinkovita in bi se nanjo zanašali; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  145 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. je zaskrbljen, ker ni na voljo 

doslednega okvira za stalni nadzor 

enakovredne ureditve v tretji državi; meni, 

da bi morali biti evropski nadzorni organi 

pristojni za spremljanje razvoja na 

regulativnem področju v tretjih državah, in 

poziva, da mora biti Parlament obveščen o 

regulativnem nadzoru, ki tam poteka; 

14. je zaskrbljen, ker ni na voljo 

doslednega okvira za stalni nadzor 

enakovredne ureditve v tretji državi; meni, 

da bi morali biti evropski nadzorni organi 

pristojni za spremljanje razvoja na 

regulativnem področju v tretjih državah; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  146 

Roberto Gualtieri 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. je zaskrbljen, ker ni na voljo 

doslednega okvira za stalni nadzor 

enakovredne ureditve v tretji državi; meni, 

da bi morali biti evropski nadzorni organi 

pristojni za spremljanje razvoja na 

regulativnem področju v tretjih državah, in 

poziva, da mora biti Parlament obveščen o 

regulativnem nadzoru, ki tam poteka; 

14. meni, da bi se s pregledanimi in 

izboljšanimi mehanizmi enakovrednosti 

povečala učinkovitost tega orodja; 

pozdravlja stalno pregledovanje določb o 

enakovrednosti v več zakonodajnih 

predlogih; meni, da bi morali biti evropski 

nadzorni organi sposobni spremljati razvoj 

na regulativnem področju v tretjih državah, 

in poziva, da naj bo Parlament ustrezno 

obveščen; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  147 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. je zaskrbljen, ker ni na voljo 

doslednega okvira za stalni nadzor 

enakovredne ureditve v tretji državi; meni, 

da bi morali biti evropski nadzorni organi 

pristojni za spremljanje razvoja na 

regulativnem področju v tretjih državah, in 

poziva, da mora biti Parlament obveščen o 

regulativnem nadzoru, ki tam poteka; 

14. pozdravlja sedanjo revizijo uredbe 

in stalni nadzor enakovredne ureditve v 

tretji državi; meni, da bi morali biti 

evropski nadzorni organi pristojni za 

svetovanje Komisiji ter spremljanje razvoja 

na regulativnem in nadzornem področju v 

tretjih državah, in poziva, da mora biti 

Parlament obveščen o regulativnem in 

nadzornem spremljanju, ki tam poteka; v 

zvezi s tem pozdravlja zakonodajni sveženj 

o pregledu evropskega sistema finančnega 

nadzora, v katerem Komisija predlaga, naj 

se evropskim nadzornim organom podeli 

več pristojnosti za spremljanje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  148 

Philippe Lamberts 

v imenu skupine Verts/ALE 
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Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. je zaskrbljen, ker ni na voljo 

doslednega okvira za stalni nadzor 

enakovredne ureditve v tretji državi; meni, 

da bi morali biti evropski nadzorni organi 

pristojni za spremljanje razvoja na 

regulativnem področju v tretjih državah, in 

poziva, da mora biti Parlament obveščen o 

regulativnem nadzoru, ki tam poteka; 

14. je zaskrbljen, ker ni na voljo 

doslednega okvira za stalni nadzor 

enakovredne ureditve v tretji državi; meni, 

da bi morali biti evropski nadzorni organi 

pristojni za spremljanje razvoja na 

regulativnem področju v tretjih državah in 

bi morali imeti ustrezne vire za tako 

spremljanje, ter poziva, da mora biti 

Parlament obveščen o regulativnem 

nadzoru, ki tam poteka; pozdravlja 

predloge Komisije za pregled, ki ga 

opravijo evropski nadzorni organi, in 

sicer, da naj tako naknadno spremljanje 

ne bo omejeno na regulativna vprašanja, 

ampak naj obsega tudi nadzor in 

izvrševanje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  149 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. je zaskrbljen, ker ni na voljo 

doslednega okvira za stalni nadzor 

enakovredne ureditve v tretji državi; meni, 

da bi morali biti evropski nadzorni organi 

pristojni za spremljanje razvoja na 

regulativnem področju v tretjih državah, in 

poziva, da mora biti Parlament obveščen o 

regulativnem nadzoru, ki tam poteka; 

14. je zaskrbljen, ker ni na voljo 

doslednega okvira za stalni nadzor 

enakovredne ureditve v tretji državi; meni, 

da bi morali biti evropski nadzorni organi 

pristojni za spremljanje razvoja na 

regulativnem področju v tretjih državah in 

ocenjevanje učinka, na katerem morda 

temelji tak razvoj, med drugim 

medsebojne povezanosti finančnega 

sistema tretjih držav s finančnim 

sistemom Unije, ter poziva, da mora biti 

Parlament obveščen o razvoju na 

regulativnem področju in njegovem 

nadzoru, ki tam poteka; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  150 

Barbara Kappel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. je zaskrbljen, ker ni na voljo 

doslednega okvira za stalni nadzor 

enakovredne ureditve v tretji državi; meni, 

da bi morali biti evropski nadzorni organi 

pristojni za spremljanje razvoja na 

regulativnem področju v tretjih državah, in 

poziva, da mora biti Parlament obveščen o 

regulativnem nadzoru, ki tam poteka; 

14. je zaskrbljen, ker ni na voljo 

doslednega okvira za stalni nadzor 

enakovredne ureditve v tretji državi; meni, 

da bi morali biti evropski nadzorni organi 

pristojni za spremljanje razvoja na 

regulativnem področju v tretjih državah, in 

poziva, da mora biti Parlament obveščen o 

regulativnem nadzoru, ki tam poteka, in 

sicer z letnim poročilom, ki mu ga 

predstavijo ustrezni evropski nadzorni 

organi; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  151 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 14a. poziva k temu, da bi morale tretje 

države, ki jim je bil podeljen status 

enakovrednosti, o novih uredbah pred 

izvajanjem razpravljati z evropskimi 

nadzornimi organi, da bi zagotovili, da 

ustrezajo parametrom enakovrednosti; 

ugotavlja, da bi morale tretje države 

podrobno spremljati razvoj zakonodaje 

EU in tako zagotoviti, da se lahko 

ustrezno prilagodijo; 

Or. en 
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Predlog spremembe  152 

Ashley Fox 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 14a. ugotavlja, da morajo tretje države 

obveščati evropske nadzorne organe o 

morebitnem razvoju na nacionalnem 

regulativnem področju; ugotavlja, da 

morajo biti tretje države tudi na tekočem o 

morebitnih regulativnih posodobitvah v 

Uniji; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  153 

Roberto Gualtieri 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. poziva Komisijo, naj sprejme 

zakonodajni akt o vzpostavitvi jasnega 

okvira za pregledno, skladno in dosledno 

uporabo postopkov podeljevanja 

enakovrednosti, ki uvaja standardiziran 

postopek za ugotavljanje enakovrednosti; 

15. poziva Komisijo, naj izboljša 

preglednost, skladnost in doslednost 

uporabe postopkov podeljevanja 

enakovrednosti, med drugim tudi z 

zagotavljanjem podrobne ocene pravnih 

okvirov tretjih držav; poziva Komisijo, naj 

oceni koristi uvedbe prijavnega postopka 

in sprejetja pravnega okvira za bolj 

strukturirane in doslednejše postopke v 

zvezi z enakovrednostjo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  154 

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

Martusciello 
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Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. poziva Komisijo, naj sprejme 

zakonodajni akt o vzpostavitvi jasnega 

okvira za pregledno, skladno in dosledno 

uporabo postopkov podeljevanja 

enakovrednosti, ki uvaja standardiziran 

postopek za ugotavljanje enakovrednosti; 

15. poziva Komisijo, naj vzpostavi 

jasen okvir za pregledno, skladno in 

dosledno uporabo postopkov podeljevanja 

enakovrednosti, ki uvaja standardiziran 

postopek za ugotavljanje enakovrednosti 

ter podrobno in razčlenjeno oceno 

pravnih okvirov tretjih držav; poziva, naj 

se taka razjasnitev vzpostavi v okviru 

medinstitucionalnega sporazuma med 

Evropskim parlamentom, Svetom 

Evropske unije in Evropsko komisijo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  155 

Manuel dos Santos 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. poziva Komisijo, naj sprejme 

zakonodajni akt o vzpostavitvi jasnega 

okvira za pregledno, skladno in dosledno 

uporabo postopkov podeljevanja 

enakovrednosti, ki uvaja standardiziran 

postopek za ugotavljanje enakovrednosti; 

15. poziva Komisijo, naj sprejme 

zakonodajni akt o vzpostavitvi jasnega 

okvira za pregledno, skladno in dosledno 

uporabo postopkov podeljevanja 

enakovrednosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  156 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 
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15. poziva Komisijo, naj sprejme 

zakonodajni akt o vzpostavitvi jasnega 

okvira za pregledno, skladno in dosledno 

uporabo postopkov podeljevanja 

enakovrednosti, ki uvaja standardiziran 

postopek za ugotavljanje enakovrednosti; 

15. poziva Komisijo, naj sprejme 

zakonodajni akt o vzpostavitvi jasnega 

okvira za pregledno, skladno in dosledno 

uporabo postopkov podeljevanja 

enakovrednosti, ki bo zagotovil pravno 

varnost pri ugotavljanju enakovrednosti; 

poziva Komisijo, naj pri opredelitvi takega 

okvira oceni koristi uvedbe prijavnega 

postopka za podeljevanje enakovrednosti, 

ki bi bil lahko odprt za tretje države na 

datum, naveden v zadevnem 

zakonodajnem aktu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  157 

Barbara Kappel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. poziva Komisijo, naj sprejme 

zakonodajni akt o vzpostavitvi jasnega 

okvira za pregledno, skladno in dosledno 

uporabo postopkov podeljevanja 

enakovrednosti, ki uvaja standardiziran 

postopek za ugotavljanje enakovrednosti; 

15. poziva Komisijo, naj predlaga 

zakonodajni akt o vzpostavitvi jasnega 

okvira za pregledno, skladno in dosledno 

uporabo postopkov podeljevanja 

enakovrednosti, ki uvaja standardiziran 

postopek za ugotavljanje enakovrednosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  158 

Markus Ferber 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. poziva Komisijo, naj sprejme 

zakonodajni akt o vzpostavitvi jasnega 

okvira za pregledno, skladno in dosledno 

uporabo postopkov podeljevanja 

15. poziva Komisijo, naj sprejme 

zakonodajni akt o vzpostavitvi jasnega 

okvira za pregledno, skladno in dosledno 

uporabo postopkov podeljevanja 
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enakovrednosti, ki uvaja standardiziran 

postopek za ugotavljanje enakovrednosti; 

enakovrednosti, ki uvaja standardiziran 

postopek za ugotavljanje enakovrednosti 

na podlagi podobnosti rezultatov, ne pa 

podobnosti postopkov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  159 

Philippe Lamberts 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. poziva Komisijo, naj sprejme 

zakonodajni akt o vzpostavitvi jasnega 

okvira za pregledno, skladno in dosledno 

uporabo postopkov podeljevanja 

enakovrednosti, ki uvaja standardiziran 

postopek za ugotavljanje enakovrednosti; 

15. poziva Komisijo, naj sprejme 

zakonodajni akt o vzpostavitvi jasnega 

okvira za pregledno, skladno in dosledno 

uporabo ter redno spremljanje postopkov 

podeljevanja enakovrednosti, ki uvaja 

standardiziran postopek za ugotavljanje, 

začasni umik ali preklic enakovrednosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  160 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. poziva Komisijo, naj sprejme 

zakonodajni akt o vzpostavitvi jasnega 

okvira za pregledno, skladno in dosledno 

uporabo postopkov podeljevanja 

enakovrednosti, ki uvaja standardiziran 

postopek za ugotavljanje enakovrednosti; 

15. poziva Komisijo, naj sprejme vsaj 

sklop vodilnih načel in, če je to ustrezno, 
zakonodajni akt o vzpostavitvi jasnega 

pristopa za pregledno, skladno in dosledno 

uporabo postopkov podeljevanja 

enakovrednosti; 

Or. en 
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Predlog spremembe  161 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 15a. meni, da bi moral ta okvir 

Evropskemu parlamentu jasno zagotoviti 

trdno nadzorno vlogo, kar zadeva 

odločitve Komisije, jasna pravila za 

podeljevanje, začasni umik ali preklic 

enakovrednosti in jasno pooblastilo za 

evropske nadzorne organe v ureditvah 

glede enakovrednosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  162 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 15b. ugotavlja, da se odločitve o 

enakovrednosti sprejmejo na podlagi 

ocene vsakega posameznega primera, pri 

čemer se upoštevajo ustrezne posebnosti 

regulacije in trga EU, kar nakazuje, da je 

potrebne nekaj prožnosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  163 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. poziva, naj odločitve o 16. poziva, naj odločitve o 
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enakovrednosti pristojni evropski nadzorni 

organ pregleda najmanj enkrat vsaka tri 

leta, rezultati pregleda pa naj bodo javni; 

enakovrednosti pristojni evropski nadzorni 

organ stalno nadzoruje in pregleduje, pri 

čemer naj upošteva ne le pravne zahteve 

in kakovost nadzora, ampak tudi ustrezne 

spremembe trga; prosi, naj bodo rezultati 

pregleda javni; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  164 

Barbara Kappel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. poziva, naj odločitve o 

enakovrednosti pristojni evropski nadzorni 

organ pregleda najmanj enkrat vsaka tri 

leta, rezultati pregleda pa naj bodo javni; 

16. poziva, naj odločitve o 

enakovrednosti pristojni evropski nadzorni 

organ stalno pregleduje, rezultati pregleda 

pa naj bodo javni; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  165 

Bernard Monot 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. poziva, naj odločitve o 

enakovrednosti pristojni evropski nadzorni 

organ pregleda najmanj enkrat vsaka tri 

leta, rezultati pregleda pa naj bodo javni; 

16. poziva, naj odločitve o 

enakovrednosti pristojni evropski nadzorni 

organ pregleda najmanj enkrat letno, 

rezultati pregleda pa naj bodo javni; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  166 

Markus Ferber 
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Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. poziva, naj odločitve o 

enakovrednosti pristojni evropski nadzorni 

organ pregleda najmanj enkrat vsaka tri 

leta, rezultati pregleda pa naj bodo javni; 

16. poziva, naj odločitve o 

enakovrednosti pristojni evropski nadzorni 

organ pregleda najmanj enkrat vsaki dve 

leti, rezultati pregleda pa naj bodo javni; 

poudarja, da bodo v primeru velikih 

zakonodajnih sprememb v zadevni tretji 

državi morda potrebni ad hoc pregledi; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  167 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. poziva, naj odločitve o 

enakovrednosti pristojni evropski nadzorni 

organ pregleda najmanj enkrat vsaka tri 

leta, rezultati pregleda pa naj bodo javni; 

16. poziva, naj odločitve o 

enakovrednosti pristojni evropski nadzorni 

organ pregleda enkrat vsaka tri leta, 

rezultati pregleda pa naj bodo javni; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  168 

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

Vandenkendelaere, Fulvio Martusciello, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. poziva, naj odločitve o 

enakovrednosti pristojni evropski nadzorni 

organ pregleda najmanj enkrat vsaka tri 

leta, rezultati pregleda pa naj bodo javni; 

16. poziva, naj odločitve o 

enakovrednosti pristojni evropski nadzorni 

organ pregleda najmanj enkrat vsaka tri 

leta ali ob vsaki spremembi regulativnega 

okvira tretje države, zaradi katere bi bilo 

treba pretehtati odločitev o 
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enakovrednosti, rezultati pregleda pa naj 

bodo javni; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  169 

Burkhard Balz 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. poziva, naj odločitve o 

enakovrednosti pristojni evropski nadzorni 

organ pregleda najmanj enkrat vsaka tri 

leta, rezultati pregleda pa naj bodo javni; 

16. poziva, naj odločitve o 

enakovrednosti pristojni evropski nadzorni 

organ pregleda najmanj enkrat vsaka tri 

leta ali v primeru bistvenih sprememb 

regulativnega okvira tretje države, zaradi 

katerih bi bilo treba pretehtati odločitev o 

enakovrednosti, rezultati pregleda pa naj 

bodo javni; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  170 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. poziva, naj odločitve o 

enakovrednosti pristojni evropski nadzorni 

organ pregleda najmanj enkrat vsaka tri 

leta, rezultati pregleda pa naj bodo javni; 

16. poziva, naj odločitve o 

enakovrednosti pristojni evropski nadzorni 

organ pregleda najmanj enkrat vsaka tri 

leta, rezultati pregleda pa naj bodo javni; 

poudarja, da bi morali taki pregledi 

temeljiti najmanj na ustrezni zakonodaji 

in njenem izvajanju, pa tudi na ustreznih 

nadzornih praksah v zadevni tretji državi; 

Or. en 
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Predlog spremembe  171 

Philippe Lamberts 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. poziva, naj odločitve o 

enakovrednosti pristojni evropski nadzorni 

organ pregleda najmanj enkrat vsaka tri 

leta, rezultati pregleda pa naj bodo javni; 

16. poziva, naj odločitve o 

enakovrednosti pristojni evropski nadzorni 

organ pregleda najmanj enkrat vsaka tri 

leta, rezultati pregleda pa naj bodo javni; v 

skladu s predlogom Komisije v okviru 

postopka pregleda, ki ga opravijo evropski 

nadzorni organi, poziva k racionalizaciji 

sporazumov o sodelovanju z nadzornimi 

organi tretjih držav, da bi zagotovili redna 

obvestila o spremembah pravnega okvira 

ustrezne tretje države in njegovega 

izvajanja;  

Or. en 

 

Predlog spremembe  172 

Philippe Lamberts 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 16a. vendar obžaluje, da Komisija v 

okviru pregleda, ki ga opravijo evropski 

nadzorni organi, ni predlagala dodatnega 

nadzornega mehanizma za Evropski 

parlament in Svet, ter namerava ustrezno 

spremeniti zakonodajne predloge; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  173 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 
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Predlog resolucije 

Odstavek 16 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 16a. poleg tega poziva Komisijo, naj 

pripravi ad hoc ocene določb o 

enakovrednosti na podlagi utemeljenih 

prošenj Parlamenta, Sveta, evropskih 

nadzornih organov ter, kadar je to 

ustrezno, Evropske centralne banke, 

nacionalnih pristojnih organov in 

Evropskega odbora za sistemska tveganja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  174 

Roberto Gualtieri 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. poziva Komisijo, naj razmisli o 

morebitni uvedbi prijavnega postopka za 

podeljevanje enakovrednosti, ki bi bil 

lahko odprt za tretje države na datum, 

naveden v zadevnem zakonodajnem aktu; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  175 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. poziva Komisijo, naj razmisli o 

morebitni uvedbi prijavnega postopka za 

podeljevanje enakovrednosti, ki bi bil 

lahko odprt za tretje države na datum, 

črtano 
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naveden v zadevnem zakonodajnem aktu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  176 

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

Martusciello 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. poziva Komisijo, naj razmisli o 

morebitni uvedbi prijavnega postopka za 

podeljevanje enakovrednosti, ki bi bil 

lahko odprt za tretje države na datum, 

naveden v zadevnem zakonodajnem aktu; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  177 

Bernard Monot 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. poziva Komisijo, naj razmisli o 

morebitni uvedbi prijavnega postopka za 

podeljevanje enakovrednosti, ki bi bil 

lahko odprt za tretje države na datum, 

naveden v zadevnem zakonodajnem aktu; 

17. poziva Komisijo, naj določi 

prijavni postopek za podeljevanje 

enakovrednosti za tretje države v korist 

evropskih akterjev; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  178 

Manuel dos Santos 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. poziva Komisijo, naj razmisli o 

morebitni uvedbi prijavnega postopka za 

podeljevanje enakovrednosti, ki bi bil 

lahko odprt za tretje države na datum, 

naveden v zadevnem zakonodajnem aktu; 

17. poziva Komisijo, naj pri opredelitvi 

okvira enakovrednosti razmisli o 

morebitni uvedbi prijavnega postopka za 

podeljevanje enakovrednosti, ki bi bil 

lahko odprt za tretje države na datum, 

naveden v zadevnem zakonodajnem aktu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  179 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. poziva Komisijo, naj opravi 

poglobljen pregled vseh sprejetih odločitev 

o enakovrednosti, da bi opredelili 

prednosti in pomanjkljivosti sedanjega 

sistema; 

18. poziva Komisijo, naj v postopku 

sprejemanja zakonodajnega akta za 

vzpostavitev ureditve o enakovrednosti 
opravi pregled sprejetih odločitev o 

enakovrednosti, da bi opredelili ustreznost 

sedanjega sistema in ugotovili, ali so 

podjetja v tretjih državah, ki imajo dostop 

do trga EU na podlagi predhodne 

odločitve o enakovrednosti, obravnavana 

ugodneje kot podjetja v EU; v primerih, v 

katerih zakonodaja EU v skladu s predpisi 

in organi tretjih držav določa odložitev 

nadzora podjetij v tretjih državah, ki 

opravljajo dejavnosti v EU, poziva 

Komisijo, naj oceni, ali je taka popolna 

nadomestna skladnost v interesu EU, 

zlasti kar zadeva varstvo vlagateljev in 

potrošnikov v EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  180 

Manuel dos Santos 
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Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. poziva Komisijo, naj opravi 

poglobljen pregled vseh sprejetih odločitev 

o enakovrednosti, da bi opredelili 

prednosti in pomanjkljivosti sedanjega 

sistema; 

18. poziva Komisijo, naj opravi pregled 

vseh sprejetih odločitev o enakovrednosti, 

da bi opredelili ustreznost sedanjega 

sistema; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  181 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Gabriel Mato, Fulvio Martusciello 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. poziva Komisijo, naj opravi 

poglobljen pregled vseh sprejetih odločitev 

o enakovrednosti, da bi opredelili prednosti 

in pomanjkljivosti sedanjega sistema; 

18. poziva Komisijo, naj opravi 

poglobljen pregled vseh sprejetih odločitev 

o enakovrednosti, da bi opredelili prednosti 

in pomanjkljivosti sedanjega sistema, ter 

naj oceni, ali bi bila lahko zaradi okvira 

enakovrednosti, ki ga zdaj vsebujejo 

zakonodajni akti EU, podjetja v tretjih 

državah obravnavana ugodneje kot 

podjetja v EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  182 

Markus Ferber 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. poziva Komisijo, naj opravi 

poglobljen pregled vseh sprejetih odločitev 

o enakovrednosti, da bi opredelili prednosti 

18. poziva Komisijo, naj opravi 

poglobljen pregled vseh sprejetih odločitev 

o enakovrednosti, da bi opredelili prednosti 

in pomanjkljivosti sedanjega sistema ter 
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in pomanjkljivosti sedanjega sistema; izpeljali možnosti za izboljšanje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  183 

Philippe Lamberts 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. poziva Komisijo, naj opravi 

poglobljen pregled vseh sprejetih odločitev 

o enakovrednosti, da bi opredelili prednosti 

in pomanjkljivosti sedanjega sistema; 

18. poziva Komisijo, naj opravi 

poglobljen pregled vseh sprejetih odločitev 

o enakovrednosti, da bi opredelili prednosti 

in pomanjkljivosti sedanjega sistema, 

rezultati pregleda pa naj bodo javni; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  184 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 18a. vztraja, da bi moral biti postopek 

za podelitev statusa enakovrednosti tretji 

državi na področju finančnih storitev 

zaradi večje preglednosti vedno pod 

nadzorom Evropskega parlamenta; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  185 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 b (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

 18b. poziva Komisijo, naj po sprejetju 

tega poročila pravočasno obvešča 

Evropski parlament o odločitvah o 

podelitvi, začasnem umiku ali preklicu 

enakovrednosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  186 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 c (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 18c. prosi, naj Komisija vsaj enkrat na 

leto Evropskemu parlamentu zagotovi 

seznam odločitev o podelitvi, začasnem 

umiku ali preklicu enakovrednosti ter 

pojasni razloge zanje, če pa se Parlament 

s katero od odločitev ne bo strinjal, bo 

prosil Komisijo, naj jo pregleda, in 

navedel razloge za tako prošnjo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  187 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. poudarja, da bi bilo treba skrbno 

razmisliti o ureditvi o enakovrednosti med 

EU in tretjimi državami z velikim vlivom, 

da bi oblikovali stabilne in odporne 

regulativne odnose z državami, ki imajo 

tesne finančne povezave z Unijo; 

črtano 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  188 

Roberto Gualtieri 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. poudarja, da bi bilo treba skrbno 

razmisliti o ureditvi o enakovrednosti med 

EU in tretjimi državami z velikim vlivom, 

da bi oblikovali stabilne in odporne 

regulativne odnose z državami, ki imajo 

tesne finančne povezave z Unijo; 

19. poudarja, da so izboljšani in 

pregledani mehanizmi enakovrednosti 

ustrezna orodja za obravnavo položaja po 

izstopu Združenega kraljestva iz Evropske 

unije; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  189 

Manuel dos Santos 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. poudarja, da bi bilo treba skrbno 

razmisliti o ureditvi o enakovrednosti med 

EU in tretjimi državami z velikim vlivom, 

da bi oblikovali stabilne in odporne 

regulativne odnose z državami, ki imajo 

tesne finančne povezave z Unijo; 

19. poziva Komisijo, naj oceni, ali je 

sorazmernejša ureditev o enakovrednosti 

med EU in tretjimi državami z velikim 

vplivom v interesu EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  190 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. poudarja, da bi bilo treba skrbno 

razmisliti o ureditvi o enakovrednosti med 

EU in tretjimi državami z velikim vlivom, 

da bi oblikovali stabilne in odporne 

regulativne odnose z državami, ki imajo 

tesne finančne povezave z Unijo; 

19. poudarja, da bi bilo treba skrbno 

razmisliti o ureditvi o enakovrednosti, ki 

bo vzpostavljena z Združenim kraljestvom 

po njegovem izstopu iz EU; če bo 

prehodno obdobje za izstop Združenega 

kraljestva iz EU potrjeno, bo pravna 

kontinuiteta zagotovljena in nemotena, 

zato bo mogoče sprejemati pravočasne in 

uravnotežene odločitve o enakovrednosti; 

če takega prehodnega obdobja ne bo, 

morajo biti Komisija in evropski nadzorni 

organi pripravljeni poskrbeti ne le za to, 
da bo imelo Združeno kraljestvo ustrezen 

dostop do trgov finančnih storitev, ampak 

tudi za to, da se zagotovi ohranitev 

finančne stabilnosti, celovitosti enotnega 

trga in avtonomije odločanja v Evropski 

uniji, ko bo Združeno kraljestvo postalo 

tretja država; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  191 

Bernard Monot 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. poudarja, da bi bilo treba skrbno 

razmisliti o ureditvi o enakovrednosti med 

EU in tretjimi državami z velikim vlivom, 

da bi oblikovali stabilne in odporne 

regulativne odnose z državami, ki imajo 

tesne finančne povezave z Unijo; 

19. poudarja, da bi bilo treba skrbno 

razmisliti o ureditvi o enakovrednosti med 

EU ter Združenimi državami in 

Združenim kraljestvom, da bi oblikovali 

odporne regulativne odnose, ki niso 

usmerjeni enostransko, z državami, ki 

imajo tesne finančne povezave z Unijo; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  192 

Philippe Lamberts 
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v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. poudarja, da bi bilo treba skrbno 

razmisliti o ureditvi o enakovrednosti med 

EU in tretjimi državami z velikim vlivom, 

da bi oblikovali stabilne in odporne 

regulativne odnose z državami, ki imajo 

tesne finančne povezave z Unijo; 

19. poudarja, da bi bilo treba posebej 

razmisliti o ureditvah o enakovrednosti 

med EU in tretjimi državami z velikim 

vplivom, da bi okrepili primarnost prava 

EU v teh odnosih ter oblikovali stabilne in 

odporne regulativne odnose z državami, ki 

imajo tesne finančne povezave z Unijo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  193 

Markus Ferber 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. poudarja, da bi bilo treba skrbno 

razmisliti o ureditvi o enakovrednosti med 

EU in tretjimi državami z velikim vlivom, 

da bi oblikovali stabilne in odporne 

regulativne odnose z državami, ki imajo 

tesne finančne povezave z Unijo; 

19. poudarja, da bi bilo treba skrbno 

razmisliti o ureditvi o enakovrednosti med 

EU in tretjimi državami z velikim vplivom, 

da bi oblikovali stabilne in odporne 

regulativne odnose z državami, ki imajo 

tesne finančne povezave z Unijo; 

izpostavlja, da to ne sme voditi do dvotirne 

ureditve o enakovrednosti in da je treba 

standarde Unije vedno spoštovati; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  194 

Manuel dos Santos 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 
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 19a. poudarja, da ima odločitev 

Združenega kraljestva, da bo izstopilo iz 

EU in ne bo ostalo član EGP, zelo velike 

posledice za odnos med EU in Združenim 

kraljestvom, kar zadeva finančne storitve; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  195 

Neena Gill 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 19a. poziva, naj se opredeli dosleden in 

pregleden sklop meril za tretje države z 

velikim vplivom; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  196 

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

Vandenkendelaere, Fulvio Martusciello 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. opozarja, kako pomembno je, da 

pristojni nacionalni organi v postopku 

izdaje dovoljenj za finančne institucije, ki 

želijo del svojega upravljanja portfelja ali 

obvladovanja tveganja prenesti na 

ponudnike storitev v tretjih državah, v 

katerih je regulativna ureditev primerljiva 

z ureditvijo v EU; meni, da imajo pristojni 

nacionalni organi dovolj tehničnega in 

strokovnega znanja in izkušenj, da bodo 

ustrezno ocenili zahteve za odobritev 

prenosa; poziva evropske nadzorne 

organe, naj naprej razvijajo sodelovanje 

črtano 
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med pristojnimi nacionalnimi organi, da 

bi najboljšo prakso o regulativnem 

sodelovanju in dejavnostih izmenjali s 

tretjimi državami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  197 

Pervenche Berès, Roberto Gualtieri 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. opozarja, kako pomembno je, da 

pristojni nacionalni organi v postopku 

izdaje dovoljenj za finančne institucije, ki 

želijo del svojega upravljanja portfelja ali 

obvladovanja tveganja prenesti na 

ponudnike storitev v tretjih državah, v 

katerih je regulativna ureditev primerljiva 

z ureditvijo v EU; meni, da imajo pristojni 

nacionalni organi dovolj tehničnega in 

strokovnega znanja in izkušenj, da bodo 

ustrezno ocenili zahteve za odobritev 

prenosa; poziva evropske nadzorne 

organe, naj naprej razvijajo sodelovanje 

med pristojnimi nacionalnimi organi, da 
bi najboljšo prakso o regulativnem 

sodelovanju in dejavnostih izmenjali s 

tretjimi državami; 

20. pozdravlja stalni pregled, ki ga 

opravljajo evropski nadzorni organi, da bi 

izboljšali nadzor ureditev o prenosu, 

zunanjem izvajanju ali prenosu tveganja 

finančnih institucij; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  198 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. opozarja, kako pomembno je, da 20. opozarja, da morajo imeti evropski 
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pristojni nacionalni organi v postopku 

izdaje dovoljenj za finančne institucije, ki 

želijo del svojega upravljanja portfelja ali 

obvladovanja tveganja prenesti na 

ponudnike storitev v tretjih državah, v 

katerih je regulativna ureditev primerljiva 

z ureditvijo v EU; meni, da imajo pristojni 

nacionalni organi dovolj tehničnega in 

strokovnega znanja in izkušenj, da bodo 

ustrezno ocenili zahteve za odobritev 

prenosa; poziva evropske nadzorne 

organe, naj naprej razvijajo sodelovanje 

med pristojnimi nacionalnimi organi, da bi 

najboljšo prakso o regulativnem 

sodelovanju in dejavnostih izmenjali s 

tretjimi državami; 

nadzorni organi vse pomembnejšo vlogo 

pri analizi nadzornih okvirov tretjih držav, 

ko se EU približuje cilju dokončanja unije 

kapitalskih trgov; v zvezi s tem poziva, naj 

imajo ustrezni evropski nadzorni organi 

zmogljivost in pristojnost, da zbirajo, 

urejajo in analizirajo podatke; opozarja, 

kako pomembno je tesno sodelovanje med 

evropskimi nadzornimi organi in 
pristojnimi nacionalnimi organi, da bi 

najboljšo prakso o regulativnem 

sodelovanju in dejavnostih izmenjali s 

tretjimi državami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  199 

Jonás Fernández 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. opozarja, kako pomembno je, da 

pristojni nacionalni organi v postopku 

izdaje dovoljenj za finančne institucije, ki 

želijo del svojega upravljanja portfelja ali 

obvladovanja tveganja prenesti na 

ponudnike storitev v tretjih državah, v 

katerih je regulativna ureditev primerljiva 

z ureditvijo v EU; meni, da imajo pristojni 

nacionalni organi dovolj tehničnega in 

strokovnega znanja in izkušenj, da bodo 

ustrezno ocenili zahteve za odobritev 

prenosa; poziva evropske nadzorne 

organe, naj naprej razvijajo sodelovanje 

med pristojnimi nacionalnimi organi, da 
bi najboljšo prakso o regulativnem 

sodelovanju in dejavnostih izmenjali s 

tretjimi državami; 

20. opozarja na vlogo pristojnih 

nacionalnih organov v postopku izdaje 

dovoljenj za finančne institucije, ki želijo 

del svojega upravljanja portfelja ali 

obvladovanja tveganja prenesti na 

ponudnike storitev v tretjih državah; 

pozdravlja stalni pregled vloge evropskih 

nadzornih organov in pristojnih 

nacionalnih organov, da bi izboljšali 

nadzor obstoječe ureditve ter izmenjavo 

najboljših praks o regulativnem 

sodelovanju in dejavnostih s tretjimi 

državami, kar zadeva finančne proizvode, 

ki niso zajeti v ureditev o enakovrednosti; 

Or. en 
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Predlog spremembe  200 

Philippe Lamberts 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. opozarja, kako pomembno je, da 

pristojni nacionalni organi v postopku 

izdaje dovoljenj za finančne institucije, ki 

želijo del svojega upravljanja portfelja ali 

obvladovanja tveganja prenesti na 

ponudnike storitev v tretjih državah, v 

katerih je regulativna ureditev primerljiva z 

ureditvijo v EU; meni, da imajo pristojni 

nacionalni organi dovolj tehničnega in 

strokovnega znanja in izkušenj, da bodo 

ustrezno ocenili zahteve za odobritev 

prenosa; poziva evropske nadzorne organe, 

naj naprej razvijajo sodelovanje med 

pristojnimi nacionalnimi organi, da bi 

najboljšo prakso o regulativnem 

sodelovanju in dejavnostih izmenjali s 

tretjimi državami; 

20. opozarja na vlogo pristojnih 

nacionalnih organov v postopku izdaje 

dovoljenj za finančne institucije, ki želijo 

del svojega upravljanja portfelja ali 

obvladovanja tveganja prenesti na 

ponudnike storitev v tretjih državah, v 

katerih regulativna ureditev velja za 

enakovredno ureditvi v EU; meni, da bi 

moral tak postopek temeljiti na učinkoviti 

zmogljivosti pristojnega organa, ki izda 

dovoljenje, da nadzoruje storitve, oddane 

v zunanje izdajanje, da bi preprečili 

moralno tveganje in navzkrižja interesov; 

meni, da bi moral pred odobritvijo takega 

postopka ESMA potrditi, da imajo 

pristojni nacionalni organi dovolj 

tehničnega in strokovnega znanja in 

izkušenj, da bodo ustrezno ocenili zahteve 

za odobritev prenosa; prosi, naj ESMA 

zagotovi pozitivno mnenje za tako 

odobritev, da bi spodbudili zbliževanje in 

enotno izvajanje pravnega okvira 

enotnega trga; poziva evropske nadzorne 

organe, naj naprej razvijajo sodelovanje 

med pristojnimi nacionalnimi organi, da bi 

najboljše prakse o regulativnem 

sodelovanju in dejavnostih izmenjali s 

tretjimi državami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  201 

Manuel dos Santos 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. opozarja, kako pomembno je, da 

pristojni nacionalni organi v postopku 

izdaje dovoljenj za finančne institucije, ki 

želijo del svojega upravljanja portfelja ali 

obvladovanja tveganja prenesti na 

ponudnike storitev v tretjih državah, v 

katerih je regulativna ureditev primerljiva z 

ureditvijo v EU; meni, da imajo pristojni 

nacionalni organi dovolj tehničnega in 

strokovnega znanja in izkušenj, da bodo 

ustrezno ocenili zahteve za odobritev 

prenosa; poziva evropske nadzorne 

organe, naj naprej razvijajo sodelovanje 

med pristojnimi nacionalnimi organi, da 

bi najboljšo prakso o regulativnem 

sodelovanju in dejavnostih izmenjali s 

tretjimi državami; 

20. opozarja na pomembno vlogo 

pristojnih nacionalnih organov v 

postopku izdaje dovoljenj za finančne 

institucije, ki želijo del svojega upravljanja 

portfelja ali obvladovanja tveganja prenesti 

na ponudnike storitev v tretjih državah, v 

katerih je regulativna ureditev primerljiva z 

ureditvijo v EU; meni, da bi morali 

pristojni nacionalni organi in evropski 

nadzorni organi v celoti sodelovati, da bi 

najboljšo prakso o regulativnem 

sodelovanju in dejavnostih izmenjali s 

tretjimi državami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  202 

Barbara Kappel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. opozarja, kako pomembno je, da 

pristojni nacionalni organi v postopku 

izdaje dovoljenj za finančne institucije, ki 

želijo del svojega upravljanja portfelja ali 

obvladovanja tveganja prenesti na 

ponudnike storitev v tretjih državah, v 

katerih je regulativna ureditev primerljiva z 

ureditvijo v EU; meni, da imajo pristojni 

nacionalni organi dovolj tehničnega in 

strokovnega znanja in izkušenj, da bodo 

ustrezno ocenili zahteve za odobritev 

prenosa; poziva evropske nadzorne organe, 

naj naprej razvijajo sodelovanje med 

pristojnimi nacionalnimi organi, da bi 

najboljšo prakso o regulativnem 

20. opozarja na pomembno vlogo 

pristojnih nacionalnih organov v 

postopku izdaje dovoljenj za finančne 

institucije, ki želijo del svojega upravljanja 

portfelja ali obvladovanja tveganja prenesti 

na ponudnike storitev v tretjih državah, v 

katerih je regulativna ureditev primerljiva z 

ureditvijo v EU; meni, da imajo pristojni 

nacionalni organi dovolj tehničnega in 

strokovnega znanja in izkušenj, da bodo 

ustrezno ocenili zahteve za odobritev 

prenosa; poziva evropske nadzorne organe, 

naj naprej razvijajo sodelovanje med 

pristojnimi nacionalnimi organi, da bi 

najboljše prakse o regulativnem 
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sodelovanju in dejavnostih izmenjali s 

tretjimi državami; 

sodelovanju in dejavnostih, pa tudi izzive 

in težave izmenjali s tretjimi državami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  203 

Bernard Monot 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. opozarja, kako pomembno je, da 

pristojni nacionalni organi v postopku 

izdaje dovoljenj za finančne institucije, ki 

želijo del svojega upravljanja portfelja ali 

obvladovanja tveganja prenesti na 

ponudnike storitev v tretjih državah, v 

katerih je regulativna ureditev primerljiva z 

ureditvijo v EU; meni, da imajo pristojni 

nacionalni organi dovolj tehničnega in 

strokovnega znanja in izkušenj, da bodo 

ustrezno ocenili zahteve za odobritev 

prenosa; poziva evropske nadzorne organe, 

naj naprej razvijajo sodelovanje med 

pristojnimi nacionalnimi organi, da bi 

najboljšo prakso o regulativnem 

sodelovanju in dejavnostih izmenjali s 

tretjimi državami; 

20. opozarja, kako pomembno je, da 

pristojni nacionalni organi v postopku 

izdaje dovoljenj za finančne institucije, ki 

želijo del svojega upravljanja portfelja ali 

obvladovanja tveganja prenesti na 

ponudnike storitev v tretjih državah, v 

katerih je regulativna ureditev primerljiva z 

ureditvijo v EU; meni, da imajo pristojni 

nacionalni organi dovolj tehničnega in 

strokovnega znanja in izkušenj, da bodo 

ustrezno ocenili zahteve za odobritev 

prenosa; poziva evropske nadzorne organe, 

naj naprej razvijajo sodelovanje med 

pristojnimi nacionalnimi organi, da bi 

najboljšo prakso o regulativnem 

sodelovanju in dejavnostih izmenjali s 

tretjimi državami; meni, da morajo 

pristojni nacionalni organi imeti možnost, 

da izpodbijajo in zaustavijo dodelitev 

enakovrednosti, če to vpliva na interese 

njihovih nacionalnih akterjev, finančno 

stabilnost in gospodarski razvoj; 

ugotavlja, da tako ravnajo Združene 

države ter da ameriški kongres in zvezne 

agencije brez oklevanja izpodbijajo 

uporabo mednarodnih sporazumov, ki so 

jih podpisale Združene države; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  204 
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Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. opozarja, kako pomembno je, da 

pristojni nacionalni organi v postopku 

izdaje dovoljenj za finančne institucije, ki 

želijo del svojega upravljanja portfelja ali 

obvladovanja tveganja prenesti na 

ponudnike storitev v tretjih državah, v 

katerih je regulativna ureditev primerljiva z 

ureditvijo v EU; meni, da imajo pristojni 

nacionalni organi dovolj tehničnega in 

strokovnega znanja in izkušenj, da bodo 

ustrezno ocenili zahteve za odobritev 

prenosa; poziva evropske nadzorne organe, 

naj naprej razvijajo sodelovanje med 

pristojnimi nacionalnimi organi, da bi 

najboljšo prakso o regulativnem 

sodelovanju in dejavnostih izmenjali s 

tretjimi državami; 

20. opozarja, kako pomembno je, da 

pristojni nacionalni organi v postopku 

izdaje dovoljenj za finančne institucije, ki 

želijo del svojega upravljanja portfelja ali 

obvladovanja tveganja prenesti na 

ponudnike storitev v tretjih državah, v 

katerih je regulativna ureditev primerljiva z 

ureditvijo v EU; meni, da imajo pristojni 

nacionalni organi dovolj tehničnega in 

strokovnega znanja in izkušenj, da bodo 

ustrezno ocenili zahteve za odobritev 

prenosa; poziva evropske nadzorne organe, 

naj naprej razvijajo sodelovanje med 

pristojnimi nacionalnimi organi, da bi 

najboljšo prakso o regulativnem 

sodelovanju in dejavnostih izmenjali s 

tretjimi državami; meni, da bi morale imeti 

države članice možnost, da omejijo 

odločitve o enakovrednosti v svoji državi, 

da bi zagotovile stabilnost svojega 

finančnega sistema in gospodarstva; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  205 

Markus Ferber 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. opozarja, kako pomembno je, da 

pristojni nacionalni organi v postopku 

izdaje dovoljenj za finančne institucije, ki 

želijo del svojega upravljanja portfelja ali 

obvladovanja tveganja prenesti na 

ponudnike storitev v tretjih državah, v 

katerih je regulativna ureditev primerljiva z 

20. opozarja, kako pomembno je, da 

pristojni nacionalni organi v postopku 

izdaje dovoljenj za finančne institucije, ki 

želijo del svojega upravljanja portfelja ali 

obvladovanja tveganja prenesti na 

ponudnike storitev v tretjih državah, v 

katerih je regulativna ureditev primerljiva z 
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ureditvijo v EU; meni, da imajo pristojni 

nacionalni organi dovolj tehničnega in 

strokovnega znanja in izkušenj, da bodo 

ustrezno ocenili zahteve za odobritev 

prenosa; poziva evropske nadzorne organe, 

naj naprej razvijajo sodelovanje med 

pristojnimi nacionalnimi organi, da bi 

najboljšo prakso o regulativnem 

sodelovanju in dejavnostih izmenjali s 

tretjimi državami; 

ureditvijo v EU; meni, da imajo pristojni 

nacionalni organi dovolj tehničnega in 

strokovnega znanja in izkušenj, da bodo 

ustrezno ocenili zahteve za odobritev 

prenosa; poziva evropske nadzorne organe, 

naj naprej razvijajo sodelovanje med 

pristojnimi nacionalnimi organi, da bi 

najboljšo prakso o regulativnem 

sodelovanju in dejavnostih izmenjali s 

tretjimi državami; poudarja, da morajo 

evropski nadzorni organi zagotoviti 

dosledno uporabo takih praks; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  206 

Philippe Lamberts 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 20a. se strinja z ECB in ESMA, da so 

podružnice v tretjih državah namenjene 

izpolnjevanju krajevnih potreb in da mora 

uporaba podružnic zunaj EU temeljiti na 

objektivnih razlogih, povezanih s 

storitvami, ki se izvajajo v jurisdikciji 

zunaj EU, ter da ne sme priti do položaja, 

v katerem take podružnice zunaj EU 

opravljajo pomembne funkcije ali storitve 

v EU;  

Or. en 

 

Predlog spremembe  207 

Philippe Lamberts 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 b (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

 20b. poudarja, da bi se morali brez 

veljavnih odločitev o enakovrednosti ali 

nadomestnih mednarodnih sporazumov, 

ki urejajo zagotavljanje storitev v skladu z 

različico 2.2 uredbe o infrastrukturi 

evropskega trga, ponudniki storitev s 

sedežem v Združenem kraljestvu preseliti 

v EU, da bi lahko zagotavljali finančne 

storitve na notranjem trgu; v zvezi s tem 

izpostavlja, da je treba natančno 

spremljati ureditve zunanjega izvajanja, 

da bi v Uniji preprečili ustanavljanje 

slamnatih podjetij, namenjenih izogibanju 

regulativnemu okviru EU;  

Or. en 

 

Predlog spremembe  208 

Roberto Gualtieri 

 

Predlog resolucije 

Podnaslov 3 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

Vloga EU pri določanju globalnih 

standardov za finančno regulacijo 

(Ne zadeva slovenske različice.) 

Or. en 

 

Predlog spremembe  209 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. Poudarja pomen vloge EU pri 

določanju globalnih standardov kot načina 

doseganja mednarodne doslednosti na 

področju finančne regulacije, s čimer bi se 

21. poudarja pomen vloge EU pri 

določanju globalnih standardov kot načina 

doseganja ostrejše finančne regulacije v 

globalnem finančnem sistemu, s čimer bi 
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povečala finančna stabilnost, preprečevale 

regulativne vrzeli med jurisdikcijami in 

oblikoval učinkovit mednarodni finančni 

sistem; 

se povečala finančna stabilnost, 

preprečevale regulativne vrzeli med 

jurisdikcijami ter resno omejila 

medsebojna povezanost sistema in 

razsežnosti mednarodnih finančnih 

institucij; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  210 

Bernard Monot 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. Poudarja pomen vloge EU pri 

določanju globalnih standardov kot načina 

doseganja mednarodne doslednosti na 

področju finančne regulacije, s čimer bi se 

povečala finančna stabilnost, preprečevale 

regulativne vrzeli med jurisdikcijami in 

oblikoval učinkovit mednarodni finančni 

sistem; 

21. poudarja dejavno vlogo EU pri 

določanju globalnih standardov kot načina 

doseganja mednarodne doslednosti na 

področju finančne regulacije, s čimer bi se 

poskušala povečati finančna stabilnost, 

preprečevale regulativne vrzeli med 

jurisdikcijami in oblikoval čim 

učinkovitejši mednarodni finančni sistem; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  211 

Philippe Lamberts 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. Poudarja pomen vloge EU pri 

določanju globalnih standardov kot načina 

doseganja mednarodne doslednosti na 

področju finančne regulacije, s čimer bi se 

povečala finančna stabilnost, preprečevale 

regulativne vrzeli med jurisdikcijami in 

oblikoval učinkovit mednarodni finančni 

21. poudarja pomen vloge EU pri 

določanju globalnih standardov kot načina 

doseganja mednarodne doslednosti na 

področju finančne regulacije, s čimer bi se 

povečala finančna stabilnost, zmanjšala 

sistemska tveganja, zaščitili potrošniki in 

vlagatelji ter preprečevale regulativne 
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sistem; vrzeli med jurisdikcijami in oblikoval 

učinkovit mednarodni finančni sistem; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  212 

Ashley Fox 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 21a. pozdravlja pripombe 

podpredsednika Dombrovskisa v 

njegovem govoru na konferenci Eurofi 

14. septembra 2017 o mednarodni naravi 

našega finančnega sistema in 

pomembnosti globalnega sodelovanja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  213 

Manuel dos Santos 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. poziva k dejavnemu sodelovanju 

Komisije, držav članic in evropskih 

nadzornih organov v organih, ki bodo 

oblikovali globalne standarde na področju 

finančnih storitev; poudarja, da je treba 

dosledno izvajati mednarodne standarde, 

saj bomo le tako dosegli boljšo 

regulativno sodelovanje z drugimi 

jurisdikcijami in izboljšali finančno 

stabilnost na globalni ravni; 

22. poziva k dejavnemu sodelovanju 

Komisije, držav članic in evropskih 

nadzornih organov v organih, ki bodo 

oblikovali globalne standarde na področju 

finančnih storitev; 

Or. en 

 



 

AM\1152343SL.docx 101/109 PE621.121v01-00 

 SL 

Predlog spremembe  214 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. poziva k dejavnemu sodelovanju 

Komisije, držav članic in evropskih 

nadzornih organov v organih, ki bodo 

oblikovali globalne standarde na področju 

finančnih storitev; poudarja, da je treba 

dosledno izvajati mednarodne standarde, 
saj bomo le tako dosegli boljšo regulativno 

sodelovanje z drugimi jurisdikcijami in 

izboljšali finančno stabilnost na globalni 

ravni; 

22. poziva k dejavnemu sodelovanju 

Komisije, držav članic in evropskih 

nadzornih organov v organih, ki bodo 

oblikovali globalne standarde na področju 

finančnih storitev, saj bomo le tako dosegli 

regulativno sodelovanje z drugimi 

jurisdikcijami in izboljšali finančno 

stabilnost na globalni ravni ob ustreznem 

upoštevanju interesov in posebnosti 

finančnega trga EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  215 

Bernard Monot 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. poziva k dejavnemu sodelovanju 

Komisije, držav članic in evropskih 

nadzornih organov v organih, ki bodo 

oblikovali globalne standarde na področju 

finančnih storitev; poudarja, da je treba 

dosledno izvajati mednarodne standarde, 
saj bomo le tako dosegli boljšo regulativno 

sodelovanje z drugimi jurisdikcijami in 

izboljšali finančno stabilnost na globalni 

ravni; 

22. poziva k dejavnemu sodelovanju 

držav članic, ki so hkrati članice skupine 

G-20, v usklajevalnih organih na globalni 

ravni na področju finančnih storitev; 

poudarja teoretičen pomen doslednega 

izvajanja mednarodnih standardov, saj 

bomo le tako dosegli boljšo regulativno 

sodelovanje z drugimi jurisdikcijami in 

izboljšali finančno stabilnost na globalni 

ravni; obžaluje enostranskost in 

neenakomeren prenos standardov, ki 

izhajajo iz splošne uskladitve, ki 

neevropskim akterjem dejansko vedno 

omogoči prodor v gospodarstva držav 

članic; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  216 

Barbara Kappel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. poziva k dejavnemu sodelovanju 

Komisije, držav članic in evropskih 

nadzornih organov v organih, ki bodo 

oblikovali globalne standarde na področju 

finančnih storitev; poudarja, da je treba 

dosledno izvajati mednarodne standarde, 

saj bomo le tako dosegli boljšo regulativno 

sodelovanje z drugimi jurisdikcijami in 

izboljšali finančno stabilnost na globalni 

ravni; 

22. poziva h konstruktivnemu pristopu 

Komisije, držav članic in evropskih 

nadzornih organov v organih, ki bodo 

oblikovali globalne standarde na področju 

finančnih storitev; poudarja, da je treba 

dosledno izvajati mednarodne standarde, 

saj bomo le tako dosegli boljše regulativno 

sodelovanje z drugimi jurisdikcijami in 

izboljšali finančno stabilnost na globalni 

ravni; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  217 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. poziva k dejavnemu sodelovanju 

Komisije, držav članic in evropskih 

nadzornih organov v organih, ki bodo 

oblikovali globalne standarde na področju 

finančnih storitev; poudarja, da je treba 

dosledno izvajati mednarodne standarde, 

saj bomo le tako dosegli boljšo regulativno 

sodelovanje z drugimi jurisdikcijami in 

izboljšali finančno stabilnost na globalni 

ravni; 

22. poziva k dejavnemu sodelovanju 

Komisije, držav članic in evropskih 

nadzornih organov v organih, ki bodo 

oblikovali globalne standarde na področju 

finančnih storitev; poudarja, da je treba 

izboljšati mednarodne standarde, saj bomo 

le tako dosegli boljše regulativno 

sodelovanje z drugimi jurisdikcijami in 

izboljšali finančno stabilnost na globalni 

ravni; 

Or. en 
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Predlog spremembe  218 

Philippe Lamberts 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. poziva k dejavnemu sodelovanju 

Komisije, držav članic in evropskih 

nadzornih organov v organih, ki bodo 

oblikovali globalne standarde na področju 

finančnih storitev; poudarja, da je treba 

dosledno izvajati mednarodne standarde, 

saj bomo le tako dosegli boljšo regulativno 

sodelovanje z drugimi jurisdikcijami in 

izboljšali finančno stabilnost na globalni 

ravni; 

22. poziva k dejavnemu sodelovanju 

Komisije, Evropskega parlamenta, držav 

članic in evropskih nadzornih organov v 

organih, ki bodo oblikovali globalne 

standarde na področju finančnih storitev; 

poudarja, da je treba dosledno izvajati 

mednarodne standarde, saj bomo le tako 

dosegli boljše regulativno sodelovanje z 

drugimi jurisdikcijami in izboljšali 

finančno stabilnost na globalni ravni; želi 

spomniti na pozive Komisiji iz svojega 

poročila o vlogi EU v okviru mednarodnih 

finančnih, monetarnih in regulativnih 

institucij ter organov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  219 

Markus Ferber 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. poziva k dejavnemu sodelovanju 

Komisije, držav članic in evropskih 

nadzornih organov v organih, ki bodo 

oblikovali globalne standarde na področju 

finančnih storitev; poudarja, da je treba 

dosledno izvajati mednarodne standarde, 

saj bomo le tako dosegli boljšo regulativno 

sodelovanje z drugimi jurisdikcijami in 

izboljšali finančno stabilnost na globalni 

ravni; 

22. poziva k dejavnemu sodelovanju 

Komisije, držav članic in evropskih 

nadzornih organov v organih, ki bodo 

oblikovali globalne standarde na področju 

finančnih storitev; poudarja, da morajo vsi 

udeleženci v EU učinkovito uskladiti svoja 

stališča, da bi dosegli najboljši rezultat; 

poudarja, da je treba dosledno izvajati 

mednarodne standarde, saj bomo le tako 

dosegli boljše regulativno sodelovanje z 

drugimi jurisdikcijami in izboljšali 

finančno stabilnost na globalni ravni; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  220 

Jakob von Weizsäcker 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 22a. poziva Komisijo, naj pravočasno 

oceni vpliv novih tehnologij na finančne 

storitve ter predlaga skupne evropske 

regulativne in nadzorne strategije, kadar 

je to ustrezno; poudarja, da bi morala 

imeti EU ključno vlogo pri določitvi 

mednarodnih standardov za nove 

tehnologije, da bi utrli pot takim 

inovacijam, zagotovili varstvo potrošnikov 

in zaščitili finančno stabilnost; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  221 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. v ta namen poziva tudi k 

nadgradnji dialoga o urejanju finančnih 

trgov med EU in ZDA, da bodo srečanja, 

v okviru katerih poteka, rednejša; 

poudarja, da bi morala EU vztrajati pri 

tem, da se v morebitni prihodnji trgovinski 

sporazuma med EU in ZDA vključi 

poglavje o finančnih storitvah; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  222 
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Manuel dos Santos 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. v ta namen poziva tudi k 

nadgradnji dialoga o urejanju finančnih 

trgov med EU in ZDA, da bodo srečanja, 

v okviru katerih poteka, rednejša; 

poudarja, da bi morala EU vztrajati pri 

tem, da se v morebitni prihodnji trgovinski 

sporazuma med EU in ZDA vključi 

poglavje o finančnih storitvah; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  223 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Fulvio Martusciello 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. v ta namen poziva tudi k nadgradnji 

dialoga o urejanju finančnih trgov med 

EU in ZDA, da bodo srečanja, v okviru 

katerih poteka, rednejša; poudarja, da bi 

morala EU vztrajati pri tem, da se v 

morebitni prihodnji trgovinski sporazuma 

med EU in ZDA vključi poglavje o 

finančnih storitvah; 

23. v ta namen poziva tudi k nadgradnji 

skupnega finančnega regulativnega 

foruma EU-ZDA, da bodo srečanja, v 

okviru katerih poteka, rednejša; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  224 

Philippe Lamberts 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. v ta namen poziva tudi k nadgradnji 

dialoga o urejanju finančnih trgov med EU 

in ZDA, da bodo srečanja, v okviru katerih 

poteka, rednejša; poudarja, da bi morala 

EU vztrajati pri tem, da se v morebitni 

prihodnji trgovinski sporazuma med EU 

in ZDA vključi poglavje o finančnih 

storitvah; 

23. v ta namen poziva tudi k nadgradnji 

dialoga o urejanju finančnih trgov med EU 

in ZDA, da bodo srečanja, v okviru katerih 

poteka, rednejša; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  225 

Roberto Gualtieri, Jonás Fernández 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. v ta namen poziva tudi k nadgradnji 

dialoga o urejanju finančnih trgov med EU 

in ZDA, da bodo srečanja, v okviru katerih 

poteka, rednejša; poudarja, da bi morala 

EU vztrajati pri tem, da se v morebitni 

prihodnji trgovinski sporazuma med EU 

in ZDA vključi poglavje o finančnih 

storitvah; 

23. v ta namen poziva tudi k nadgradnji 

dialoga o urejanju finančnih trgov med EU 

in ZDA, da bodo srečanja, v okviru katerih 

poteka, rednejša; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  226 

Burkhard Balz 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. v ta namen poziva tudi k nadgradnji 

dialoga o urejanju finančnih trgov med EU 

in ZDA, da bodo srečanja, v okviru katerih 

poteka, rednejša; poudarja, da bi morala 

23. v ta namen poziva tudi k nadgradnji 

dialoga o urejanju finančnih trgov med EU 

in ZDA, da bodo srečanja, v okviru katerih 

poteka, rednejša, da bi zagotovili 
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EU vztrajati pri tem, da se v morebitni 

prihodnji trgovinski sporazuma med EU 

in ZDA vključi poglavje o finančnih 

storitvah; 

pogostejše in doslednejše usklajevanje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  227 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. v ta namen poziva tudi k nadgradnji 

dialoga o urejanju finančnih trgov med EU 

in ZDA, da bodo srečanja, v okviru katerih 

poteka, rednejša; poudarja, da bi morala 

EU vztrajati pri tem, da se v morebitni 

prihodnji trgovinski sporazuma med EU 

in ZDA vključi poglavje o finančnih 

storitvah; 

23. v ta namen poziva tudi k nadgradnji 

dialoga o urejanju finančnih trgov med EU 

in ZDA, da bodo srečanja, v okviru katerih 

poteka, rednejša; poudarja, da bi morala 

imeti EU izredno previden pristop k 

nadaljnji finančni integraciji z ZDA; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  228 

Bernard Monot 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. v ta namen poziva tudi k nadgradnji 

dialoga o urejanju finančnih trgov med EU 

in ZDA, da bodo srečanja, v okviru katerih 

poteka, rednejša; poudarja, da bi morala 

EU vztrajati pri tem, da se v morebitni 

prihodnji trgovinski sporazuma med EU in 

ZDA vključi poglavje o finančnih 

storitvah; 

23. v ta namen poziva tudi k nadgradnji 

dialoga o urejanju finančnih trgov med EU 

in ZDA, da bodo srečanja, v okviru katerih 

poteka, rednejša; poudarja, da bi morala 

EU nujno preprečiti, da se v morebitni 

prihodnji trgovinski sporazuma med EU in 

ZDA vključi poglavje o finančnih 

storitvah; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  229 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. v ta namen poziva tudi k nadgradnji 

dialoga o urejanju finančnih trgov med EU 

in ZDA, da bodo srečanja, v okviru katerih 

poteka, rednejša; poudarja, da bi morala 

EU vztrajati pri tem, da se v morebitni 

prihodnji trgovinski sporazuma med EU in 

ZDA vključi poglavje o finančnih 

storitvah; 

23. v ta namen poziva tudi k nadgradnji 

dialoga o urejanju finančnih trgov med EU 

in ZDA, da bodo srečanja, v okviru katerih 

poteka, rednejša; poudarja, da bi morala 

EU vztrajati pri tem, da se v morebitni 

prihodnji trgovinski sporazuma med EU in 

ZDA vključi poglavje o finančnih storitvah 

ob upoštevanju že sprejetih primerov, kot 

je prihodnji Sporazum o prosti trgovini 

med EU in Singapurjem, ki vključuje 

poglavje o finančni regulaciji; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  230 

Markus Ferber 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 23a. izpostavlja, da za izboljšanje 

odnosov na področju finančnih storitev s 

tretjimi državami in okrepitev kapitalskih 

trgov EU ne sme veljati, da se medsebojno 

izključujeta; zato poudarja, da je treba pri 

projektu unije kapitalskih trgov doseči 

napredek; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  231 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Predlog resolucije 
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Odstavek 24 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. naroči svojemu predsedniku, naj to 

resolucijo posreduje Svetu in Komisiji. 

24. naroči svojemu predsedniku, naj to 

resolucijo posreduje glavnemu pogajalcu 

EU o izstopu Združenega kraljestva iz EU, 
Svetu in Komisiji. 

Or. en 

 


