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Pozměňovací návrh 1
Antolín Sánchez Presedo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že retailové 
bankovnictví hraje rozhodující úlohu pro 
řádný přenos podmínek měnové politiky 
na trh, zejména na malé podniky 
a spotřebitele,

Or. es

Pozměňovací návrh 2
Margarita Starkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že přeshraničních finančních 
služeb využívají méně nejen soukromí 
klienti, ale i malé a střední podniky; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí zajistit, aby 
z výhod jednotného finančního trhu těžily 
i malé a střední podniky; dává přednost 
takové definici, která byla použita 
v uvedeném odvětvovém šetření v oblasti 
retailového bankovnictví;

2. konstatuje, že přeshraničních finančních 
služeb využívají méně nejen soukromí 
klienti, ale i malé a střední podniky; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí zajistit, aby 
z výhod jednotného finančního trhu těžily 
i malé a střední podniky; 

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Gianni Pittella

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že přeshraničních finančních 
služeb využívají méně nejen soukromí 
klienti, ale i malé a střední podniky; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí zajistit, aby 
z výhod jednotného finančního trhu těžily 
i malé a střední podniky; dává přednost 
takové definici, která byla použita 
v uvedeném odvětvovém šetření v oblasti 
retailového bankovnictví;

2. konstatuje, že přeshraničních finančních 
služeb využívají méně nejen soukromí 
klienti, ale i malé a střední podniky; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí zajistit, aby 
z výhod jednotného finančního trhu těžily 
i malé a střední podniky; zdůrazňuje, že je 
však potřeba tohoto cíle dosáhnout, aniž 
by byla opatření přijatá pro harmonizaci 
nebo zvýšení úrovně ochrany spotřebitele 
rozšířena na malé podniky; 

Or. it

Pozměňovací návrh 4
Wolf Klinz 

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že přeshraničních finančních 
služeb využívají méně nejen soukromí 
klienti, ale i malé a střední podniky; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí zajistit, aby 
z výhod jednotného finančního trhu těžily 
i malé a střední podniky; dává přednost 
takové definici, která byla použita 
v uvedeném odvětvovém šetření v oblasti 
retailového bankovnictví;

2. konstatuje, že přeshraničních finančních 
služeb využívají méně nejen soukromí 
klienti, ale i malé a střední podniky; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí zajistit, aby 
z výhod jednotného finančního trhu těžily 
i malé a střední podniky; pokud jde
o nelegislativní opatření, dává přednost
takové definici, která byla použita 
v uvedeném odvětvovém šetření v oblasti 
retailového bankovnictví; u legislativních 
opatření však dává přednost rozlišování 
soukromých klientů a malých a středních 
podniků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Olle Schmidt

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že poskytování finančních 
služeb soukromým klientům a malým 
a středních podnikům zůstane vzhledem 
k jazykovým a kulturním faktorům i 
potřebě osobního kontaktu do značné míry 
podnikáním místního rozsahu;

3. uvědomuje si, že poskytování finančních 
služeb soukromým klientům a malým 
a středním podnikům má do značné míry 
místní povahu vzhledem k jazykovým 
a kulturním faktorům i upřednostňování
osobního kontaktu; pobízí však soukromé 
klienty a malé a střední podniky, aby 
v hospodářské soutěži a nabídce využívaly 
přínosy, které přeshraniční finanční 
služby nabízejí;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Margarita Starkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že poskytování finančních 
služeb soukromým klientům a malým 
a středních podnikům zůstane vzhledem 
k jazykovým a kulturním faktorům i 
potřebě osobního kontaktu do značné míry 
podnikáním místního rozsahu;

3 domnívá se, že poskytování finančních 
služeb soukromým klientům zůstane 
vzhledem k jazykovým a kulturním 
faktorům i potřebě osobního kontaktu do 
značné míry podnikáním místního rozsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Jean-Paul Gauzès

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že poskytování finančních 
služeb soukromým klientům a malým 
a středních podnikům zůstane vzhledem 
k jazykovým a kulturním faktorům i 
potřebě osobního kontaktu do značné míry 
podnikáním místního rozsahu;

3. domnívá se, že poskytování finančních 
služeb soukromým klientům a malým 
a středním podnikům zůstane vzhledem 
k jazykovým a kulturním faktorům i 
potřebě osobního kontaktu do značné míry 
podnikáním místního rozsahu; uznává 
zároveň příležitosti, které nabízí otevírání 
maloobchodních trhů na straně nabídky 
a které by průmyslovým odvětvím 
umožnily dosahovat úspor z rozsahu 
vytvořením celoevropských produktových 
platforem, a tudíž nabízením produktů po 
celé Evropě, což by vedlo ke zvýšení 
rozmanitosti produktů a hospodářské 
soutěži na vnitrostátních trzích;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že poskytování finančních 
služeb soukromým klientům a malým 
a středních podnikům zůstane vzhledem 
k jazykovým a kulturním faktorům 
i potřebě osobního kontaktu do značné 
míry podnikáním místního rozsahu;

3. domnívá se, že poskytování finančních 
služeb soukromým klientům a malým 
a středním podnikům zůstane vzhledem 
k jazykovým a kulturním faktorům 
i potřebě osobního kontaktu do značné 
míry podnikáním místního rozsahu; 
vzhledem k této skutečnosti se domnívá, že 
rozvoj internetových služeb mění vyhlídky 
evropských finančních trhů a představuje 
příležitost pro zaujmutí vedoucího místa 
v rozvoji spotřebitelských služeb;

Or. sv
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Pozměňovací návrh 9
Sahra Wagenknecht

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že spotřebitelé využívají 
přeshraniční finanční služby 
prostřednictvím telefonu nebo internetu 
pouze v zanedbatelné míře (méně než 1 %) 
a že rozsáhlá regulace těchto služeb na 
evropské úrovni proto v žádném případě 
není přiměřená potřebám;

Or. de

Pozměňovací návrh 10
Sahra Wagenknecht

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. vzhledem k faktické neexistenci 
integrovaného trhu s hypotečními úvěry 
nevidí smysl ve snahách o jeho umělé 
vytvoření stanovením evropského 
právního rámce;

Or. de

Pozměňovací návrh 11
Margarita Starkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že jednotný trh finančních 
služeb pro spotřebitele a malé a střední 

4. zdůrazňuje, že jednotný trh finančních 
služeb pro spotřebitele lze vytvořit pouze 
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podniky lze vytvořit pouze za pomoci 
opatření, která vyváženým způsobem 
zajistí bezpečné prostředí z hlediska 
poptávky i nabídky;

za pomoci opatření, která vyváženým 
způsobem zajistí bezpečné prostředí 
z hlediska poptávky i nabídky;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že jednotný trh finančních 
služeb pro spotřebitele a malé a střední 
podniky lze vytvořit pouze za pomoci 
opatření, která vyváženým způsobem 
zajistí bezpečné prostředí z hlediska 
poptávky i nabídky;

4. zdůrazňuje, že jednotný trh finančních 
služeb pro spotřebitele a malé a střední 
podniky lze vytvořit pouze za pomoci 
opatření, která vyváženým způsobem 
zajistí bezpečné prostředí z hlediska 
poptávky i nabídky; považuje za klíčové, 
aby tato opatření měla podobu, která 
otevírá cestu novým produktům, službám 
a účastníkům trhu; 

Or. sv

Pozměňovací návrh 13
Gianni Pittella

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že jednotný trh finančních 
služeb pro spotřebitele a malé a střední 
podniky lze vytvořit pouze za pomoci 
opatření, která vyváženým způsobem 
zajistí bezpečné prostředí z hlediska 
poptávky i nabídky;

4. zdůrazňuje, že jednotný trh finančních 
služeb pro spotřebitele a malé a střední 
podniky lze vytvořit pouze za pomoci 
opatření, která vyváženým způsobem 
zajistí bezpečné prostředí z hlediska 
poptávky i nabídky, mimo jiné pokud jde 
o podmínky pro náhradu škody;
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Pozměňovací návrh 14
Wolf Klinz

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. uznává zároveň příležitosti, které 
nabízí otevírání maloobchodních trhů na 
straně nabídky; domnívá se, že by 
průmyslovým odvětvím umožnily 
dosahovat úspor z rozsahu vytvořením 
celoevropských produktových platforem, 
a tudíž nabízením produktů po celé 
Evropě, což by vedlo k vyšší rozmanitosti 
produktů a hospodářské soutěži na 
vnitrostátních trzích s přínosy pro 
spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Margarita Starkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že je nezbytné posoudit 
a vymezit rámec a vnitrostátní mandáty 
pro spolupráci vnitrostátních orgánů 
dohledu s cílem nabídnout v krátké době 
praktická řešení pro dohled nad 
přeshraničními finančními skupinami na 
maloobchodním trhu; příznivě hodnotí 
kolegia zástupců orgánů dohledu 
zabývající se multijurisdikčními 
finančními seskupeními;
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Or. en

Pozměňovací návrh 16
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. připomíná, že jednotný trh slouží často 
poskytovatelům služeb spíše než 
zákazníkům; zasazuje se o zjednodušení 
finančních právních předpisů 
a odstranění překážek mobilitě 
spotřebitelů, např. poplatků za zrušení 
účtu; zdůrazňuje však, že by zjednodušení 
nemělo vést ke snížení ochrany 
spotřebitelů; trvá na tom, že odstranění 
překážek nesmí vést ke zdražení produktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Othmar Karas

Návrh usnesení
Název před bodem 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Lepší tvorba právních předpisů Lepší regulace

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Gianni Pittella

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. podporuje přístup Komise, podle něhož 
se věnuje jen těm iniciativám, které 
prokazatelně přinášejí konkrétní výhody 
občanům, jsou jasně odůvodněny a byly 
podrobeny řádným studiím dopadu; 
souhlasí s tím, že v případě jednotného 
trhu maloobchodních finančních služeb 
pro spotřebitele a malé a střední podniky 
může být důvodem k opatřením pouze 
zvyšující se přeshraniční aktivita;

5. podporuje přístup Komise, podle něhož 
se věnuje jen těm iniciativám, které 
prokazatelně přinášejí konkrétní výhody 
občanům, jsou jasně odůvodněny a byly 
podrobeny řádným studiím dopadu; 

Or. it

Pozměňovací návrh 19
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. podporuje přístup Komise, podle něhož 
se věnuje jen těm iniciativám, které 
prokazatelně přinášejí konkrétní výhody 
občanům, jsou jasně odůvodněny a byly 
podrobeny řádným studiím dopadu; 
souhlasí s tím, že v případě jednotného 
trhu maloobchodních finančních služeb 
pro spotřebitele a malé a střední podniky 
může být důvodem k opatřením pouze 
zvyšující se přeshraniční aktivita; 

5. podporuje přístup Komise, podle něhož 
se věnuje jen těm iniciativám, které 
prokazatelně přinášejí konkrétní výhody 
občanům, jsou jasně odůvodněny a byly 
podrobeny řádným studiím dopadu; 
souhlasí s tím, že zvyšující se přeshraniční 
aktivita je klíčová pro svobodnou volbu 
spotřebitele, pro oživení místních 
finančních trhů a pro zvýšení 
konkurenceschopnosti, která vede 
k nižším nákladům a dynamičtějšímu 
rozvoji;

Or. sv
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Pozměňovací návrh 20
Margarita Starkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. podporuje přístup Komise, podle něhož 
se věnuje jen těm iniciativám, které 
prokazatelně přinášejí konkrétní výhody 
občanům, jsou jasně odůvodněny a byly 
podrobeny řádným studiím dopadu; 
souhlasí s tím, že v případě jednotného trhu 
maloobchodních finančních služeb pro 
spotřebitele a malé a střední podniky může 
být důvodem k opatřením pouze zvyšující 
se přeshraniční aktivita;

5. podporuje přístup Komise, podle něhož 
se věnuje jen těm iniciativám, které 
prokazatelně přinášejí konkrétní výhody 
občanům, jsou jasně odůvodněny a byly 
podrobeny řádným studiím dopadu; 
souhlasí s tím, že v případě jednotného trhu 
maloobchodních finančních služeb pro 
spotřebitele může být důvodem 
k opatřením pouze zvyšující se 
přeshraniční aktivita; 

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Cornelis Visser

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. podporuje přístup Komise, podle něhož 
se věnuje jen těm iniciativám, které 
prokazatelně přinášejí konkrétní výhody 
občanům, jsou jasně odůvodněny a byly 
podrobeny řádným studiím dopadu; 
souhlasí s tím, že v případě jednotného trhu 
maloobchodních finančních služeb pro 
spotřebitele a malé a střední podniky může 
být důvodem k opatřením pouze zvyšující 
se přeshraniční aktivita;

5. podporuje přístup Komise, podle něhož 
se věnuje jen těm iniciativám, které 
prokazatelně přinášejí konkrétní výhody 
občanům, jsou jasně odůvodněny a byly 
podrobeny řádným studiím dopadu, pokud 
jde o hospodárnost, které ukazují, že 
existují nedostatky v přeshraničních 
aktivitách a že navrhovaná opatření jsou 
skutečně účinná pro jejich nápravu; 
souhlasí s tím, že v případě jednotného trhu 
maloobchodních finančních služeb pro 
spotřebitele a malé a střední podniky může 
být důvodem k opatřením pouze zvyšující 
se přeshraniční aktivita;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 22
Zsolt László Becsey

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. Zásada cílené harmonizace, což 
znamená plnou harmonizaci klíčových 
prvků považovaných za důležité pro 
integraci hypotečního trhu a integraci 
trhu spotřebitelských úvěrů, jakými jsou 
například předběžné informace, roční 
procentní sazby nákladů nebo právo na 
odstoupení, jež spotřebitelům umožní činit 
dobře informovaná rozhodnutí 
o nákupech různých maloobchodních 
bankovních produktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Harald Ettl

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že zjednodušení 
poskytování finančních služeb 
a odstraňování překážek mobility 
spotřebitelů nesmí vést ke zhoršení úrovně 
ochrany spotřebitele v členských státech;

Or. de
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Pozměňovací návrh 24
Sahra Wagenknecht

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že legislativní návrhy, které 
jsou nyní k dispozici, minimální 
harmonizace a plná harmonizace, se 
nacházejí v napjatém vztahu mezi 
zjednodušením přeshraničního obchodu 
a zachováním vnitrostátních norem 
ochrany spotřebitele;

7. domnívá se, že je odůvodněné, aby 
členské státy v budoucnu pokračovaly 
v rozšiřování minimálních evropských 
norem ochrany spotřebitele a aby byly 
v důsledku toho omezeny rovné podmínky 
hospodářské soutěže;

Or. de

Pozměňovací návrh 25
Gianni Pittella

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že legislativní návrhy, které 
jsou nyní k dispozici, minimální 
harmonizace a plná harmonizace, se 
nacházejí v napjatém vztahu mezi 
zjednodušením přeshraničního obchodu 
a zachováním vnitrostátních norem 
ochrany spotřebitele;

7. konstatuje, že z různých možných 
legislativních návrhů může být integrace 
maloobchodního trhu nejlépe provedena 
prostřednictvím cílené plné harmonizace 
doprovázené zásadou vzájemného 
uznávání;

Or. it

Pozměňovací návrh 26
Wolf Klinz

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že legislativní návrhy, které 
jsou nyní k dispozici, minimální 
harmonizace a plná harmonizace, se 
nacházejí v napjatém vztahu mezi 
zjednodušením přeshraničního obchodu 
a zachováním vnitrostátních norem 
ochrany spotřebitele;

7. konstatuje, že legislativní návrhy, které 
jsou nyní k dispozici, minimální 
harmonizace a plná harmonizace, se 
nacházejí v napjatém vztahu mezi 
zjednodušením přeshraničního obchodu 
a zachováním vnitrostátních norem 
ochrany spotřebitele; navrhuje cílenou 
plnou harmonizaci regulace finančních 
služeb ve značném rozsahu; domnívá se, 
že v případě prvků, u nichž není 
proveditelná harmonizace, by se mělo 
použít vzájemné uznávání různých 
vnitrostátních předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Antolín Sánchez Presedo

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. uznává, že nepovinný 28. právní rámec, 
jakým je např. společný referenční rámec, 
představuje možný nový přístup 
k evropské regulaci, jehož cílem je zajistit 
přehraniční nabídku při jednotně vysoké 
úrovni norem na ochranu spotřebitele; 
opětovně vyzývá Komisi, aby předložila 
harmonogram vypracování 28. právního 
rámce;

vypouští se

Or. es
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Pozměňovací návrh 28
Gianni Pittella

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. uznává, že nepovinný 28. právní rámec, 
jakým je např. společný referenční rámec, 
představuje možný nový přístup 
k evropské regulaci, jehož cílem je zajistit 
přehraniční nabídku při jednotně vysoké 
úrovni norem na ochranu spotřebitele; 
opětovně vyzývá Komisi, aby předložila 
harmonogram vypracování 28. právního 
rámce;

8. uznává, že nepovinný 28. právní rámec
není přiměřenou náhradou za účely 
a účinky cílené plné harmonizace 
retailového odvětví; vyzývá však Komisi, 
aby provedla praktické posouzení 
použitelnosti 28. režimu s cílem zjistit, zda 
má tento režim pozitivní dopady na určitá 
odvětví; výhody a případné nevýhody 
spojené s jeho přijetím však musí být 
posouzeny v každém jednotlivém případě 
zvlášť;

Or. it

Pozměňovací návrh 29
Christian Ehler

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. uznává, že nepovinný 28. právní rámec, 
jakým je např. společný referenční rámec, 
představuje možný nový přístup k evropské 
regulaci, jehož cílem je zajistit přehraniční
nabídku při jednotně vysoké úrovni norem 
na ochranu spotřebitele; opětovně vyzývá 
Komisi, aby předložila harmonogram 
vypracování 28. právního rámce;

8. uznává, že nepovinný 28. právní rámec, 
jakým je např. společný referenční rámec, 
představuje možný nový přístup k evropské 
regulaci, jehož cílem je zajistit 
přeshraniční nabídku při jednotně vysoké 
úrovni norem na ochranu spotřebitele; 
opětovně vyzývá Komisi, aby předložila 
harmonogram prověření, pro jaké oblasti 
je účelné zvažovat vypracování
28. právního rámce;

Or. de
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Pozměňovací návrh 30
Ieke van den Burg

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. uznává, že nepovinný 28. právní rámec,
jakým je např. společný referenční rámec, 
představuje možný nový přístup k evropské 
regulaci, jehož cílem je zajistit přehraniční
nabídku při jednotně vysoké úrovni norem 
na ochranu spotřebitele; opětovně vyzývá 
Komisi, aby předložila harmonogram 
vypracování 28. právního rámce;

8. uznává, že nepovinný 28. právní rámec 
představuje možný nový přístup k evropské 
regulaci, jehož cílem je zajistit mobilní 
přístup přeshraničních uživatelů ke 
zjednodušeným celoevropským finančním 
produktům s jednotně vysokou úrovní
norem na ochranu spotřebitele; opětovně 
vyzývá Komisi, aby předložila 
harmonogram vypracování 28. právního 
rámce;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Sharon Bowles

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. uznává, že nepovinný 28. právní rámec, 
jakým je např. společný referenční rámec, 
představuje možný nový přístup k evropské 
regulaci, jehož cílem je zajistit přehraniční
nabídku při jednotně vysoké úrovni norem 
na ochranu spotřebitele; opětovně vyzývá 
Komisi, aby předložila harmonogram
vypracování 28. právního rámce;

8. uznává, že nepovinný 28. právní rámec, 
jakým je např. společný referenční rámec, 
představuje možný nový přístup k evropské 
regulaci, jehož cílem je zajistit 
přeshraniční nabídku při jednotně vysoké 
úrovni norem na ochranu spotřebitele; 
opětovně vyzývá Komisi, aby prověřila
vypracování 28. právního rámce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 32
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. uznává, že nepovinný 28. právní rámec, 
jakým je např. společný referenční rámec, 
představuje možný nový přístup k evropské 
regulaci, jehož cílem je zajistit přehraniční 
nabídku při jednotně vysoké úrovni norem 
na ochranu spotřebitele; opětovně vyzývá 
Komisi, aby předložila harmonogram 
vypracování 28. právního rámce;

8. uznává, že nepovinný 28. právní rámec, 
jakým je např. společný referenční rámec, 
představuje možný nový přístup k evropské 
regulaci, jehož cílem je zajistit 
přeshraniční nabídku při jednotně vysoké 
úrovni norem na ochranu spotřebitele; 
domnívá se, že to však nesmí představovat 
překážku pro nové služby a produkty, jež 
jsou nezbytnou složkou rozvoje 
finančního odvětví; opětovně vyzývá 
Komisi, aby předložila harmonogram 
vypracování 28. právního rámce;

Or. sv

Pozměňovací návrh 33
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. uznává, že nepovinný 28. právní rámec, 
jakým je např. společný referenční rámec, 
představuje možný nový přístup k evropské 
regulaci, jehož cílem je zajistit přehraniční
nabídku při jednotně vysoké úrovni norem 
na ochranu spotřebitele; opětovně vyzývá 
Komisi, aby předložila harmonogram 
vypracování 28. právního rámce;

8. vyjadřuje své pochybnosti ohledně 
nepovinného 28. právního rámce, jakým 
je např. společný referenční rámec, 
představuje možný nový přístup k evropské 
regulaci, jehož cílem je zajistit 
přeshraniční nabídku při jednotně vysoké 
úrovni norem na ochranu spotřebitele; 
zdůrazňuje, že není jasné, jaký systém 
právní ochrany by se použil k vyjasnění 
sporu týkajícího se „28. režimu“, tj. jaký 
soud nebo orgán pro alternativní postup 
je oprávněn rozhodovat v případě řešení 
sporu; 
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Or. en

Pozměňovací návrh 34
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. uznává, že nepovinný 28. právní rámec, 
jakým je např. společný referenční rámec, 
představuje možný nový přístup k evropské 
regulaci, jehož cílem je zajistit přehraniční 
nabídku při jednotně vysoké úrovni norem 
na ochranu spotřebitele; opětovně vyzývá 
Komisi, aby předložila harmonogram 
vypracování 28. právního rámce;

8. uznává, že nepovinný 28. režim, jakým 
je např. společný referenční rámec, 
představuje možný nový přístup k evropské 
regulaci, jehož cílem je zajistit 
přeshraniční nabídku při jednotně vysoké 
úrovni norem na ochranu spotřebitele; 
opětovně vyzývá Komisi, aby předložila 
harmonogram vypracování 28. režimu;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Sahra Wagenknecht

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. staví se záporně ke standardizovaným 
produktům, neboť brání úsilí o větší 
rozmanitost produktů;

9. považuje certifikaci produktů v souladu 
s mezinárodními normami za správný 
krok, neboť to umožní získat spolehlivým 
a transparentním způsobem přístup 
k různým aspektům služby;

Or. de

Pozměňovací návrh 36
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. staví se záporně ke standardizovaným
produktům, neboť brání úsilí o větší 
rozmanitost produktů;

9. staví se záporně ke standardizaci
produktů prostřednictvím právních 
předpisů, neboť brání úsilí o větší 
rozmanitost produktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Antolín Sánchez Presedo

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. staví se záporně ke standardizovaným 
produktům, neboť brání úsilí o větší 
rozmanitost produktů;

9. staví se záporně ke standardizovaným 
produktům, pokud by měly bránit úsilí 
o větší rozmanitost produktů, a zdůrazňuje 
význam zvyšování srovnatelnosti 
základních produktů pro posílení důvěry, 
podporu hospodářské soutěže v průmyslu 
a posílení ochrany spotřebitele;

Or. es

Pozměňovací návrh 38
Margarita Starkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. staví se záporně ke standardizovaným 
produktům, neboť brání úsilí o větší 
rozmanitost produktů;

9. konstatuje, že standardizované 
produkty mohou bránit úsilí o větší 
rozmanitost produktů; je však toho názoru, 
že standardizace nákladů na produkt 
a poskytování informací zlepšuje 
spotřebitelům výběr tím, že jim umožní 
porovnávat maloobchodní finanční 
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produkty;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Ieke van den Burg

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. naléhavě žádá Komisi, aby předložila 
návrhy na zjednodušení požadavků na 
regulaci, pokud jde o poskytování 
informací, distribuci a organizaci 
srovnatelných maloobchodních produktů 
v celé evropské právní úpravě a regulaci 
různých odvětví finančního trhu; domnívá 
se, že toto zjednodušení je nezbytné, 
zejména pokud jde o smíšené 
maloobchodní produkty (jako například 
investiční životní pojištění nebo jiné 
produkty dlouhodobého spoření), pro 
zabránění regulační arbitráži a nerovným 
podmínkám pro distributory těchto 
produktů a pro zabránění šíření informací 
klamajících (potenciální) spotřebitele; 
navrhuje, že by na základě stávající studie 
a konzultace o konkurenčních 
maloobchodních investičních produktech 
bylo vhodné zvážit rozšíření použití 
základních zásad stanovených směrnicí 
2004/39/ES o trzích finančních nástrojů, 
jako například „nejlepší návod“ a „poznej 
svého klienta“, a to napříč odvětvími pro 
všechny porovnatelné investiční produkty 
v závislosti na stupni související složitosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 40
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že v odvětví finančních 
služeb je třeba upřednostnit účinnou 
samoregulaci před zaváděním jakéhokoli 
právního režimu; vyzývá odvětví 
finančních služeb, aby prostřednictvím 
samoregulace přímo napomáhalo 
naplňování cílů výše zmíněné zelené 
knihy, a snížilo tak nutnost závazných 
právních předpisů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Sahra Wagenknecht

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že v odvětví finančních 
služeb je třeba upřednostnit účinnou 
samoregulaci před zaváděním jakéhokoli 
právního režimu; vyzývá odvětví 
finančních služeb, aby prostřednictvím 
samoregulace přímo napomáhalo 
naplňování cílů výše zmíněné zelené 
knihy, a snížilo tak nutnost závazných 
právních předpisů;

10. vyzývá odvětví finančních služeb, aby 
prostřednictvím samoregulace přímo 
napomáhalo naplňování cílů výše zmíněné 
zelené knihy, a snížilo tak nutnost 
závazných právních předpisů;

Or. de
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Pozměňovací návrh 42
Gianni Pittella

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že v odvětví finančních 
služeb je třeba upřednostnit účinnou 
samoregulaci před zaváděním jakéhokoli 
právního režimu; vyzývá odvětví 
finančních služeb, aby prostřednictvím 
samoregulace přímo napomáhalo
naplňování cílů výše zmíněné zelené 
knihy, a snížilo tak nutnost závazných 
právních předpisů;

10. zdůrazňuje, že samoregulace v odvětví 
finančních služeb by sama o sobě nestačila 
k tomu, aby bylo umožněno plnění cílů 
výše zmíněné zelené knihy;

Or. it

Pozměňovací návrh 43
Ieke van den Burg

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že v odvětví finančních 
služeb je třeba upřednostnit účinnou 
samoregulaci před zaváděním jakéhokoli 
právního režimu; vyzývá odvětví 
finančních služeb, aby prostřednictvím 
samoregulace přímo napomáhalo 
naplňování cílů výše zmíněné zelené 
knihy, a snížilo tak nutnost závazných 
právních předpisů;

10. zdůrazňuje, že v odvětví finančních 
služeb lze v některých případech
upřednostnit účinnou samoregulaci před 
zaváděním jakéhokoli právního režimu; 
vyzývá odvětví finančních služeb, aby 
prostřednictvím samoregulace přímo 
napomáhalo naplňování cílů výše zmíněné 
zelené knihy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 44
Harald Ettl

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že v odvětví finančních 
služeb je třeba upřednostnit účinnou 
samoregulaci před zaváděním jakéhokoli 
právního režimu; vyzývá odvětví 
finančních služeb, aby prostřednictvím 
samoregulace přímo napomáhalo 
naplňování cílů výše zmíněné zelené 
knihy, a snížilo tak nutnost závazných 
právních předpisů;

10. zdůrazňuje, že v odvětví finančních 
služeb je třeba upřednostnit účinnou 
samoregulaci před zaváděním jakéhokoli 
příliš specifického právního režimu; 
vyzývá odvětví finančních služeb, aby 
prostřednictvím samoregulace přímo 
napomáhalo naplňování cílů výše zmíněné 
zelené knihy, a snížilo tak nutnost 
závazných právních předpisů;

Or. de

Pozměňovací návrh 45
Sahra Wagenknecht

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. v souvislosti s navrhovaným 
posílením právní jistoty spotřebitelů vítá 
zavedení zásady, že se na smlouvu uplatní 
právo země, ve které má spotřebitel 
obvyklé bydliště, pokud poskytovatel 
služby zahrnuje tuto zemi do svého 
podnikání;

Or. de

Pozměňovací návrh 46
Sahra Wagenknecht

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. zdůrazňuje, že se na uvádění 
spořících a penzijních produktů na trh 
musí uplatnit zvláštní povinnost péče, 
neboť rozhodnutí, která spotřebitelé v této 
oblasti činí, jsou obvykle velmi důležitá 
a obvykle je spotřebitel přijímá pouze 
jednou za život;

Or. de

Pozměňovací návrh 47
Sahra Wagenknecht

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že pro vytvoření 
jednotného trhu maloobchodních 
finančních služeb a finančních služeb pro 
malé a střední podniky je základním 
předpokladem zajištění celoevropské 
hospodářské soutěže a přeshraniční 
nabídky finančních služeb; připomíná, že 
nižší ceny jsou důsledkem zdravé
hospodářské soutěže;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 48
Gianni Pittella

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že pro vytvoření 
jednotného trhu maloobchodních 

11. zdůrazňuje, že vytvoření jednotného 
trhu maloobchodních finančních služeb 
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finančních služeb a finančních služeb pro 
malé a střední podniky je základním 
předpokladem zajištění celoevropské 
hospodářské soutěže a přeshraniční 
nabídky finančních služeb; připomíná, že 
nižší ceny jsou důsledkem zdravé 
hospodářské soutěže;

a finančních služeb pro malé a střední 
podniky pomáhají také přeshraniční 
nabídky finančních služeb; připomíná, že 
nižší ceny a zvyšování kvality 
poskytovaných služeb jsou hlavním
důsledkem zdravé hospodářské soutěže 
mezi provozovateli;

Or. it

Pozměňovací návrh 49
Margarita Starkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že pro vytvoření 
jednotného trhu maloobchodních 
finančních služeb a finančních služeb pro 
malé a střední podniky je základním 
předpokladem zajištění celoevropské
hospodářské soutěže a přeshraniční 
nabídky finančních služeb; připomíná, že 
nižší ceny jsou důsledkem zdravé 
hospodářské soutěže;

11. zdůrazňuje, že pro vytvoření 
jednotného trhu maloobchodních 
finančních služeb je základním 
předpokladem zajištění celoevropské 
hospodářské soutěže a přeshraniční 
nabídky finančních služeb; připomíná, že 
nižší ceny jsou důsledkem zdravé 
hospodářské soutěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že pro vytvoření 
jednotného trhu maloobchodních 
finančních služeb a finančních služeb pro 
malé a střední podniky je základním 
předpokladem zajištění celoevropské 

11. zdůrazňuje, že pro vytvoření 
jednotného trhu maloobchodních 
finančních služeb a finančních služeb pro 
malé a střední podniky je základním 
předpokladem zajištění celoevropské 
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hospodářské soutěže a přeshraniční 
nabídky finančních služeb; připomíná, že 
nižší ceny jsou důsledkem zdravé 
hospodářské soutěže;

hospodářské soutěže a přeshraniční 
nabídky finančních služeb; připomíná, že 
nižší ceny, zlepšení výběru a vyšší kvalita
jsou důsledkem zdravé hospodářské 
soutěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Zsolt László Becsey

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že pro vytvoření 
jednotného trhu maloobchodních 
finančních služeb a finančních služeb pro 
malé a střední podniky je základním 
předpokladem zajištění celoevropské 
hospodářské soutěže a přeshraniční 
nabídky finančních služeb; připomíná, že 
nižší ceny jsou důsledkem zdravé 
hospodářské soutěže;

11. zdůrazňuje, že pro vytvoření 
jednotného trhu maloobchodních 
finančních služeb a finančních služeb pro 
malé a střední podniky je základním 
předpokladem zajištění celoevropské 
hospodářské soutěže a přeshraniční 
nabídky finančních služeb; připomíná, že 
nižší ceny jsou důsledkem zdravé 
hospodářské soutěže; přičemž má na 
paměti, že hlavní finanční směrnice 
(směrnice 2006/48/ES) o přístupu 
k činnosti úvěrových institucí a o jejím 
výkonu, směrnice 2006/49/ES o kapitálové 
přiměřenosti investičních podniků 
a úvěrových institucí a výše uvedená 
očekávaná směrnice o smlouvách 
o spotřebitelském úvěru zvýhodňující 
malé a střední podniky přinesou prospěch, 
pouze pokud bude existovat intenzivní 
místní hospodářská soutěž v oblasti 
maloobchodních bankovních produktů, 
což napomůže k naplnění pozitivních 
účinků souvisejících s finančním 
nařízením;

Or. en
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Pozměňovací návrh 52
Olle Schmidt

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vítá iniciativu podniků a organizací 
zabývajících se platebním stykem ohledně 
vytvoření jednotné evropské platební 
oblasti, zdůrazňuje však, že by takový 
systém mohl vést k větší transparentnosti, 
dotýkající se zejména mezibankovních 
poplatků;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Gianni Pittella

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. připomíná Komisi, že zárukou efektivní 
hospodářské soutěže mezi poskytovateli 
finančních služeb je vysoký počet 
účastníků trhu; poukazuje na své usnesení 
o konsolidaci v odvětví finančních služeb, 
v němž se konstatuje, že pluralitní struktura 
evropského bankovního trhu, na němž 
mohou finanční instituce existovat v rámci 
různých právních forem v závislosti na 
svých rozdílných obchodních cílech, je pro 
evropské hospodářství významnou 
výhodou;

12. připomíná Komisi, že zárukou efektivní 
hospodářské soutěže mezi poskytovateli 
finančních služeb je vysoký počet 
provozovatelů a splňování dalších 
požadavků, jako je například dostupnost 
komplexních informací; poukazuje na své 
usnesení o konsolidaci v odvětví 
finančních služeb, v němž se konstatuje, že 
pluralitní struktura evropského bankovního 
trhu, na němž mohou finanční instituce 
existovat v rámci různých právních forem 
v závislosti na svých rozdílných 
obchodních cílech, je pro evropské 
hospodářství významnou výhodou;

Or. it
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Pozměňovací návrh 54
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. připomíná Komisi, že zárukou efektivní 
hospodářské soutěže mezi poskytovateli 
finančních služeb je vysoký počet 
účastníků trhu; poukazuje na své usnesení 
o konsolidaci v odvětví finančních služeb, 
v němž se konstatuje, že pluralitní struktura 
evropského bankovního trhu, na němž 
mohou finanční instituce existovat v rámci 
různých právních forem v závislosti na 
svých rozdílných obchodních cílech, je pro 
evropské hospodářství významnou 
výhodou;

12. připomíná Komisi, že zárukou efektivní 
hospodářské soutěže mezi poskytovateli 
finančních služeb je vysoký počet 
účastníků trhu; v této souvislosti 
připomíná, že finanční zprostředkování 
má zásadní význam pro to, aby jednotliví 
spotřebitelé mohli využít příležitostí, které 
jim nabízí evropský trh; poukazuje na své 
usnesení o konsolidaci v odvětví 
finančních služeb, v němž se konstatuje, že 
pluralitní struktura evropského bankovního 
trhu, na němž mohou finanční instituce 
existovat v rámci různých právních forem 
v závislosti na svých rozdílných 
obchodních cílech, je pro evropské 
hospodářství významnou výhodou;

Or. sv

Pozměňovací návrh 55
Udo Bullmann

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. připomíná Komisi, že zárukou efektivní 
hospodářské soutěže mezi poskytovateli
finančních služeb je vysoký počet 
účastníků trhu; poukazuje na své usnesení 
o konsolidaci v odvětví finančních služeb, 
v němž se konstatuje, že pluralitní struktura 
evropského bankovního trhu, na němž 
mohou finanční instituce existovat v rámci 
různých právních forem v závislosti na 
svých rozdílných obchodních cílech, je pro 

12. připomíná Komisi, že zárukou efektivní 
hospodářské soutěže mezi poskytovateli 
finančních služeb je vysoký počet 
účastníků trhu; poukazuje na své usnesení 
o konsolidaci v odvětví finančních služeb, 
v němž se konstatuje, že pluralitní struktura 
evropského bankovního trhu, na němž 
mohou finanční instituce existovat v rámci 
různých právních forem v závislosti na 
svých rozdílných obchodních cílech, je pro 
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evropské hospodářství významnou 
výhodou;

evropské hospodářství a evropského 
spotřebitele významnou výhodou
a podstatným příspěvkem ke stabilitě 
finančního trhu;

Or. de

Pozměňovací návrh 56
Wolf Klinz

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. připomíná Komisi, že zárukou efektivní 
hospodářské soutěže mezi poskytovateli 
finančních služeb je vysoký počet 
účastníků trhu; poukazuje na své usnesení 
o konsolidaci v odvětví finančních služeb, 
v němž se konstatuje, že pluralitní 
struktura evropského bankovního trhu, na 
němž mohou finanční instituce existovat 
v rámci různých právních forem 
v závislosti na svých rozdílných 
obchodních cílech, je pro evropské 
hospodářství významnou výhodou;

12. připomíná Komisi, že zárukou efektivní 
hospodářské soutěže mezi poskytovateli 
finančních služeb je vysoký počet 
účastníků trhu soutěžících za rovných 
podmínek; poukazuje na své usnesení 
o konsolidaci v odvětví finančních služeb, 
v němž se uvádí, že pluralitní struktura 
evropského bankovního trhu, na němž 
mohou finanční instituce existovat v rámci 
různých právních forem v závislosti na 
svých rozdílných obchodních cílech, je pro 
evropské sociálně tržní hospodářství 
významnou výhodou;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Margarita Starkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. připomíná Komisi, že zárukou efektivní 
hospodářské soutěže mezi poskytovateli 
finančních služeb je vysoký počet 
účastníků trhu; poukazuje na své usnesení 

12. připomíná Komisi, že zárukou efektivní 
hospodářské soutěže mezi poskytovateli 
finančních služeb by mohl být vysoký 
počet účastníků trhu a zajištění přístupu 
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o konsolidaci v odvětví finančních služeb, 
v němž se konstatuje, že pluralitní struktura 
evropského bankovního trhu, na němž 
mohou finanční instituce existovat v rámci 
různých právních forem v závislosti na 
svých rozdílných obchodních cílech, je pro 
evropské hospodářství významnou 
výhodou;

založeného na systému „s řízenou 
otevřenou architekturou“ při poskytování 
maloobchodních finančních služeb; 
poukazuje na své usnesení o konsolidaci 
v odvětví finančních služeb, v němž se 
konstatuje, že pluralitní struktura 
evropského bankovního trhu, na němž 
mohou finanční instituce existovat v rámci 
různých právních forem v závislosti na 
svých rozdílných obchodních cílech, aniž 
by byla narušována hospodářská soutěž,
je pro evropské hospodářství významnou 
výhodou; 

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Pervenche Berès, Jonathan Evans

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. konstatuje významnou úlohu, kterou 
hrají na evropském trhu s pojištěním 
vzájemné pojišťovny, které tvoří 68 % 
všech pojišťovacích společností s podílem 
na trhu 25 % a poskytují služby více než 
230 milionům evropských občanů; 
zdůrazňuje, že stávající nástroje k rozvoji 
podnikání na vnitřním trhu nejsou pro 
systém vzájemných pojišťoven vhodné;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Pervenche Berès, Jonathan Evans

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. upozorňuje na to, že statut evropské 
vzájemné společnosti by umožnil 
vzájemným pojišťovnám působit na trhu 
za stejných podmínek jako jiné 
pojišťovny, zejména pokud jde 
o přeshraniční situaci, což by zvýšilo 
nabídku pojišťovacích produktů; 
zdůrazňuje, že vzájemné organizace svým 
řízením, které přímo zahrnuje jejich 
zákazníky, přispívají k celkové vyšší 
důvěře spotřebitelů na finančních trzích 
v EU; zdůrazňuje svůj názor, že 
demokratický model řízení uplatňovaný ve 
vzájemných organizacích může posílit 
informovanost spotřebitelů o finančních 
trzích a jejich účast na nich;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Pervenche Berès, Jonathan Evans

Návrh usnesení
Bod 12 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12c. konstatuje, že zvýšení nabídky 
pojišťovacích produktů i neziskový duch, 
který je typický pro vzájemné organizace, 
by zvýšil hospodářskou soutěž subjektů na 
trhu vedoucí k většímu výběru a případně 
lákavější nabídce produktů pro evropské 
spotřebitele;

Or. en
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Pozměňovací návrh 61
Sahra Wagenknecht

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. konstatuje, že opravdová hospodářská 
soutěž může vzejít jen ze stejných 
podmínek pro hospodářskou soutěž; 
z toho vyvozuje, že veškerá opatření se 
musí řídit zásadou „stejné riziko, stejná 
regulace“; připomíná však, že na rozvoj 
produktů v sektoru finančních služeb má 
vliv zejména regulativní prostředí, a že 
přístup, který všem měří stejně, by bránil 
rozmanitosti produktů;

13. konstatuje, že veškerá opatření se musí 
řídit zásadou „stejné riziko, stejná 
regulace“; připomíná však, že na rozvoj 
produktů v sektoru finančních služeb má 
vliv zejména regulativní prostředí;

Or. de

Pozměňovací návrh 62
Gianni Pittella

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. konstatuje, že opravdová hospodářská 
soutěž může vzejít jen ze stejných 
podmínek pro hospodářskou soutěž; z toho 
vyvozuje, že veškerá opatření se musí řídit 
zásadou „stejné riziko, stejná regulace“; 
připomíná však, že na rozvoj produktů 
v sektoru finančních služeb má vliv 
zejména regulativní prostředí, a že přístup, 
který všem měří stejně, by bránil 
rozmanitosti produktů;

13. konstatuje, že opravdová hospodářská 
soutěž může vzejít jen ze stejných 
podmínek pro hospodářskou soutěž; z toho 
vyvozuje, že veškerá opatření se musí řídit 
zásadou „stejné riziko, stejná regulace“; 
připomíná však, že na rozvoj produktů 
v sektoru finančních služeb má vliv 
zejména regulativní prostředí;

Or. it
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Pozměňovací návrh 63
Harald Ettl

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. konstatuje, že opravdová hospodářská 
soutěž může vzejít jen ze stejných 
podmínek pro hospodářskou soutěž; z toho 
vyvozuje, že veškerá opatření se musí řídit 
zásadou „stejné riziko, stejná regulace“; 
připomíná však, že na rozvoj produktů 
v sektoru finančních služeb má vliv 
zejména regulativní prostředí, a že přístup, 
který všem měří stejně, by bránil 
rozmanitosti produktů;

13. konstatuje, že opravdová hospodářská 
soutěž může vzejít jen ze stejných 
podmínek pro hospodářskou soutěž; z toho 
vyvozuje, že veškerá opatření se musí řídit 
zásadou „stejné riziko, stejná regulace“; 
připomíná však, že na rozvoj produktů 
v sektoru finančních služeb má vliv 
zejména regulativní prostředí, a že přístup, 
který všem měří stejně, by bránil 
rozmanitosti produktů; zdůrazňuje, že 
jednoduché a standardizované produkty 
finančních služeb na dobrovolném 
základě podporují srovnatelnost produktů 
finančních služeb a představují proto 
zásadní příspěvek pro větší hospodářskou 
soutěž;

Or. de

Pozměňovací návrh 64
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. konstatuje, že opravdová hospodářská 
soutěž může vzejít jen ze stejných 
podmínek pro hospodářskou soutěž; z toho 
vyvozuje, že veškerá opatření se musí řídit 
zásadou „stejné riziko, stejná regulace“; 
připomíná však, že na rozvoj produktů 
v sektoru finančních služeb má vliv 
zejména regulativní prostředí, a že přístup, 
který všem měří stejně, by bránil 
rozmanitosti produktů;

13. konstatuje, že opravdová hospodářská 
soutěž může vzejít jen ze stejných 
podmínek na trhu; z toho vyvozuje, že 
veškerá opatření se musí řídit zásadou 
„stejné riziko, stejná pravidla“; připomíná
však, že na rozvoj produktů v sektoru 
finančních služeb má vliv zejména 
regulativní prostředí, a že přístup, který 
všem měří stejně, by bránil rozmanitosti 
produktů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 65
Jean-Paul Gauzès

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. domnívá se, že zveřejňování nákladů, 
rizik a provedení je v okamžiku prodeje 
zásadní, aby mohl investor učinit
informované rozhodnutí; požaduje v této 
souvislosti srovnatelné požadavky na 
transparentnost týkající se veškerých 
substitučních investičních produktů, jako 
například investičních fondů, 
strukturovaných produktů a produktů 
investičního životního pojištění; 
s politováním konstatuje nesoulad 
v legislativním rámci EU a vyjadřuje 
znepokojení nad jeho dopady na 
spravedlivou hospodářskou soutěž 
a ochranu investorů; žádá Komisi, aby 
vyřešila legislativní nedostatky ve 
směrnici 2003/71/ES o prospektu, který 
má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo 
přijetí cenných papírů k obchodování, 
a směrnici 2002/92/ES o zprostředkování 
pojištění převzetím požadavků na 
zveřejňování podle směrnice 2004/39/ES 
o trzích finančních nástrojů a použitím 
nového dokumentu SKIPCP nazvaného 
Klíčové informace pro investora pro 
porovnání všech substitučních produktů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Margarita Starkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. žádá Komisi, aby jasně stanovila 
definici maloobchodních finančních 
produktů; s politováním konstatuje, že 
dosud nebyla vhodně řešena záležitost 
komplexních finančních produktů; 
domnívá se, že nové komplexní finanční 
produkty, jako jsou spořitelní vklady 
spojené s rizikovými investičními fondy, 
by měly spadat do oblasti působnosti 
směrnice 2004/39/ES o trzích finančních 
nástrojů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Olle Schmidt

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje nutnost srovnatelných 
ustanovení o distribuci a zveřejňování pro 
všechny konkurenční investiční produkty 
(tj. investiční fondy, strukturované 
produkty, jako jsou certifikáty, investiční 
životní pojištění) v místě prodeje, aby byla 
zajištěna důsledná ochrana investorů ve 
všech právních předpisech EU 
o finančních službách;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. připomíná, že stále většímu počtu 
spotřebitelů je odpírán přístup k  trhu se 
základními finančními službami; lituje, že 
se zelená kniha nevěnuje otázce zavedení 
evropského práva na běžný účet na 
neúvěrovém základě; zdůrazňuje, že právo 
na běžný účet by bylo konkrétním 
přínosem pro spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Ieke van den Burg

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyjadřuje politování nad tím, že 
v důsledku různých předpisů a různých 
postupů vnitrostátních orgánů dozoru
vznikají poskytovatelům přeshraničních 
finančních služeb vysoké náklady; vyzývá 
Lamfalussyho výbory, aby zintenzivnily 
svou práci na společných normách; 
podporuje zejména dohodu o jednotných 
formulářích pro oznamovací postup 
a povolovací řízení;

14. vyjadřuje politování nad tím, že různé 
předpisy a různé postupy vnitrostátních 
orgánů dozoru vedou k právní nejistotě 
a vysokým nákladům pro poskytovatele 
přeshraničních finančních služeb; vyzývá 
Lamfalussyho výbory, aby zintenzivnily 
svou práci na společných evropských
normách; podporuje zejména dohodu 
o jednotných formulářích pro oznamovací 
postup a povolovací řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Wolf Klinz

Návrh usnesení
Bod 14



PE404.445v01-00 38/47 AM\713933CS.doc
Externí překlad

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyjadřuje politování nad tím, že 
v důsledku různých předpisů a různých 
postupů vnitrostátních orgánů dozoru 
vznikají poskytovatelům přeshraničních 
finančních služeb vysoké náklady; vyzývá 
Lamfalussyho výbory, aby zintenzivnily 
svou práci na společných normách; 
podporuje zejména dohodu o jednotných 
formulářích pro oznamovací postup 
a povolovací řízení;

14. vyjadřuje politování nad tím, že 
v důsledku různých předpisů a různých 
postupů vnitrostátních orgánů dozoru 
vznikají poskytovatelům přeshraničních 
finančních služeb vysoké náklady; vyzývá 
Lamfalussyho výbory, aby zintenzivnily 
svou práci na společných normách; 
podporuje zejména dohodu 
o jednoduchých a praktických jednotných 
formulářích pro oznamovací postup 
a povolovací řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Alexander Radwan

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. uznává značný význam 
zprostředkovatelů finančních služeb, kteří 
soukromým klientům a malým a středním 
podnikům zajišťují finanční služby z jiných 
členských států; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila rámec k posílení tohoto 
hospodářského odvětví;

16. uznává značný význam 
zprostředkovatelů finančních služeb, kteří 
soukromým klientům a malým a středním 
podnikům zajišťují finanční služby z jiných 
členských států; připomíná, že jakýkoli 
rámec pro odvětví finančních služeb by 
měl dodržovat zásadu „stejné podnikání, 
stejná rizika, stejná pravidla“;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Antolín Sánchez Presedo

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. uznává značný význam 
zprostředkovatelů finančních služeb, kteří 
soukromým klientům a malým a středním 
podnikům zajišťují finanční služby z jiných 
členských států; vyzývá Komisi, aby
vytvořila rámec k posílení tohoto 
hospodářského odvětví;

16. uznává značný význam 
zprostředkovatelů finančních služeb, kteří 
soukromým klientům a malým a středním 
podnikům zajišťují finanční služby z jiných 
členských států; vyzývá Komisi, aby
vyjasnila a harmonizovala právní rámec 
pro tyto zprostředkovatele v souladu se 
zásadou „stejné podnikání, stejná rizika, 
stejná pravidla“;

Or. es

Pozměňovací návrh 73
Margarita Starkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. uznává značný význam 
zprostředkovatelů finančních služeb, kteří 
soukromým klientům a malým a středním 
podnikům zajišťují finanční služby 
z jiných členských států; vyzývá Komisi, 
aby vytvořila rámec k posílení tohoto 
hospodářského odvětví;

16. uznává značný význam 
zprostředkovatelů finančních služeb, kteří 
soukromým klientům zajišťují finanční 
služby z jiných členských států; vyzývá 
Komisi, aby vytvořila rámec k posílení 
tohoto hospodářského odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. uznává značný význam 
zprostředkovatelů finančních služeb, kteří 

(Netýká se českého znění.)
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soukromým klientům a malým a středním 
podnikům zajišťují finanční služby z jiných 
členských států; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila rámec k posílení tohoto 
hospodářského odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Harald Ettl

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. uznává značný význam 
zprostředkovatelů finančních služeb, kteří 
soukromým klientům a malým a středním 
podnikům zajišťují finanční služby z jiných 
členských států; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila rámec k posílení tohoto 
hospodářského odvětví;

16. uznává značný význam 
zprostředkovatelů finančních služeb, kteří 
soukromým klientům a malým a středním 
podnikům zajišťují finanční služby z jiných 
členských států; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila rámec k posílení tohoto 
hospodářského odvětví; zdůrazňuje, že by 
také měla být stanovena pravidla zejména 
pro odbornou přípravu zprostředkovatelů 
finančních služeb, reklamu a prodejní 
poradenství;

Or. de

Pozměňovací návrh 76
Jean-Paul Gauzès

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. uznává značný význam 
zprostředkovatelů finančních služeb, kteří 
soukromým klientům a malým a středním 
podnikům zajišťují finanční služby z jiných 
členských států; vyzývá Komisi, aby 

16. uznává značný význam 
zprostředkovatelů finančních služeb, kteří 
soukromým klientům a malým a středním 
podnikům zajišťují finanční služby z jiných 
členských států; vyzývá Komisi, aby 
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vytvořila rámec k posílení tohoto 
hospodářského odvětví;

vytvořila rámec k posílení tohoto 
hospodářského odvětví; zdůrazňuje 
význam rozlišování podle druhu 
zprostředkování a zabránění přístupu, 
který všem měří stejně;

Or. fr

Pozměňovací návrh 77
Donata Gottardi

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. připomíná význam rozvoje 
finančního vzdělávání jako doplňku 
vhodné ochrany spotřebitele; vyzývá 
členské státy a všechny zúčastněné 
subjekty, aby přijaly a koordinovaly 
opatření ke zvýšení finanční gramotnosti 
občanů – včetně dětí, mladých lidí, 
zaměstnanců a důchodců – s cílem posílit 
a vychovat spotřebitele, aby usilovali 
o lepší, levnější a vhodnější produkty 
a služby, podpořit hospodářskou soutěž, 
kvalitu a inovace v průmyslu a vytvořit 
finančně gramotné organizace 
spotřebitelů, schopné vyvážit roli podniků 
v procesu přípravy regulace; připomíná, 
že občané, kteří důvěřují investování, 
mohou kapitálovým trhům poskytnout 
další likviditu;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Zsolt László Becsey

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. bere si ponaučení z některých 
nedávných otřesů v oblasti retailového 
bankovnictví (Northern Rock, IKB, 
Sachsen LB) a uznává, že by systém 
odměňování v bankách měl být změněn 
na základě pokynů orgánů dohledu 
s cílem účinněji bojovat proti jevu 
morálního hazardování a posílit roli 
prozíravých systémů řízení rizik;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Sahra Wagenknecht

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. obzvláště zdůrazňuje, že je důležité 
umožnit úvěrovým institucím 
a zprostředkovatelům úvěrových údajů 
nediskriminační přeshraniční přístup 
k databázím úvěrových údajů;

18. obzvláště zdůrazňuje, že je důležité 
zlepšit ochranu osobních údajů 
spotřebitelů v členských státech EU 
a teprve následně umožnit úvěrovým 
institucím a zprostředkovatelům úvěrových 
údajů nediskriminační přeshraniční přístup 
k databázím úvěrových údajů, neboť jinak 
budou dveře ke zneužívání osobních 
údajů otevřeny dokořán;

Or. de

Pozměňovací návrh 80
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 18
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. obzvláště zdůrazňuje, že je důležité 
umožnit úvěrovým institucím 
a zprostředkovatelům úvěrových údajů 
nediskriminační přeshraniční přístup 
k databázím úvěrových údajů;

18. obzvláště zdůrazňuje, že je důležité 
umožnit úvěrovým institucím 
a zprostředkovatelům úvěrových údajů
nediskriminační přeshraniční přístup 
k databázím úvěrových údajů; připomíná 
však, že spotřebitelé a malé a střední 
podniky musí mít možnost zkontrolovat 
a případně opravit své osobní údaje;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
John Purvis

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. obzvláště zdůrazňuje, že je důležité 
umožnit úvěrovým institucím 
a zprostředkovatelům úvěrových údajů 
nediskriminační přeshraniční přístup 
k databázím úvěrových údajů;

18. obzvláště zdůrazňuje, že je důležité 
umožnit úvěrovým institucím 
a zprostředkovatelům úvěrových údajů 
nediskriminační přeshraniční přístup 
k databázím úvěrových údajů; navrhuje 
také, aby byly banky povzbuzeny 
k lepšímu využívání informací 
o úvěrových údajích, které jsou dostupné 
v ostatních členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Jean-Paul Gauzès

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. obzvláště zdůrazňuje, že je důležité 18. obzvláště zdůrazňuje, že je důležité 
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umožnit úvěrovým institucím 
a zprostředkovatelům úvěrových údajů 
nediskriminační přeshraniční přístup 
k databázím úvěrových údajů;

umožnit úvěrovým institucím 
a zprostředkovatelům úvěrových údajů 
nediskriminační přeshraniční přístup 
k databázím úvěrových údajů a údajů 
o podvodech; vyzývá Komisi, aby zjistila 
překážky pro výměnu údajů týkajících se 
nejen úvěru, ale také podvodu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 83
Gianni Pittella

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. obzvláště zdůrazňuje, že je důležité 
umožnit úvěrovým institucím 
a zprostředkovatelům úvěrových údajů 
nediskriminační přeshraniční přístup 
k databázím úvěrových údajů;

18. obzvláště zdůrazňuje, že je důležité 
umožnit úvěrovým institucím 
a zprostředkovatelům úvěrových údajů 
nediskriminační přeshraniční přístup 
k databázím úvěrových údajů a vyzývá 
Komisi, aby učinila maximum pro 
zjednodušení mobility klientů, aby měli 
spotřebitelé možnost změnit provozovatele, 
čímž dojde ke zvýšení zdravé hospodářské 
soutěže mezi nimi; 

Or. it

Pozměňovací návrh 84
Margarita Starkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. naléhavě žádá Komisi, aby vyjasnila 
právní status a kontrolní rámec 
nebankovních poskytovatelů 
spotřebitelských úvěrů, jako jsou 
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například subjekty poskytující služby 
pouze na internetu a/nebo přes SMS;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Gianni Pittella

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá Komisi, aby zintenzivnila 
činnost týkající se úvěrových agentů či 
zprostředkovatelů ve snaze zajistit 
ochranu spotřebitelů a zabránit 
pochybným prodejním praktikám, které 
postihují zejména nejzranitelnější část 
populace;

Or. it

Pozměňovací návrh 86
Gianni Pittella

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. zdůrazňuje význam spolehlivých 
údajů pro poskytování bankovních úvěrů, 
které by měly být dostupné na základě 
spravedlivých a transparentních kritérií;

Or. it
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Pozměňovací návrh 87
Gianni Pittella

Návrh usnesení
Bod 18 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18c. zdůrazňuje význam poskytnutí 
jednoduchých a účinných systémů pro 
alternativní řešení sporů spotřebitelům, 
včetně zvyšování informovanosti o síti 
FIN-NET a o různých podobách 
a režimech systémů alternativního řešení 
sporů, které fungují v různých členských 
státech;

Or. it

Pozměňovací návrh 88
Margarita Starkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyslovuje se pro odstranění požadavku 
daňového zástupce pro činnosti 
vykonávané v jiném členském státě;

20. domnívá se, že odstranění požadavku 
daňového zástupce pro činnosti 
vykonávané v jiném členském státě je 
možné pouze v případě, že bude zaveden 
právní rámec, který stanoví kontrolní 
pravomoci a povinnosti pro přeshraniční 
operace;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Pervenche Berès, Jonathan Evans

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá Komisi, aby se vrátila k práci 
na statutu evropské vzájemné společnosti 
a zahájila studii o proveditelnosti pro 
tento legislativní projekt;

Or. en
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