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Τροπολογία 1
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Aα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λιανικές 
τραπεζικές εργασίες διαδραματίζουν 
αποφασιστικό ρόλο στην κατάλληλη 
διαβίβαση των όρων νομισματικής 
πολιτικής στην αγορά, ιδίως στις μικρές 
επιχειρήσεις και στους καταναλωτές,

Or. es

Τροπολογία 2
Margarita Starkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. διαπιστώνει ότι μικρότερη χρήση των
διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών δεν κάνουν μόνο οι ιδιώτες
πελάτες, αλλά και οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις· υπογραμμίζει ότι είναι 
αναγκαίο να προσφερθούν και στις ΜΜΕ 
τα πλεονεκτήματα της εσωτερικής αγοράς 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· προτιμά 
έναν ορισμό σαν εκείνον της 
προαναφερθείσας έρευνας για τις λιανικές 
τραπεζικές υπηρεσίες·

2. διαπιστώνει ότι μικρότερη χρήση των
διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών δεν κάνουν μόνο οι ιδιώτες
πελάτες, αλλά και οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις· υπογραμμίζει ότι είναι 
αναγκαίο να προσφερθούν και στις ΜΜΕ 
τα πλεονεκτήματα της εσωτερικής αγοράς 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 3
Gianni Pittella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. διαπιστώνει ότι μικρότερη χρήση των
διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών δεν κάνουν μόνο οι ιδιώτες
πελάτες, αλλά και οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις· υπογραμμίζει ότι είναι 
αναγκαίο να προσφερθούν και στις ΜΜΕ 
τα πλεονεκτήματα της εσωτερικής αγοράς 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· προτιμά 
έναν ορισμό σαν εκείνον της 
προαναφερθείσας έρευνας για τις λιανικές 
τραπεζικές υπηρεσίες·

2. διαπιστώνει ότι μικρότερη χρήση των
διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών δεν κάνουν μόνο οι ιδιώτες
πελάτες, αλλά και οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις· υπογραμμίζει ότι είναι 
αναγκαίο να προσφερθούν και στις ΜΜΕ 
τα πλεονεκτήματα της εσωτερικής αγοράς 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·
επισημαίνει ότι αυτός ο στόχος πρέπει,
ωστόσο, να επιτευχθεί χωρίς να 
επεκταθούν στις μικρές επιχειρήσεις οι 
δράσεις που αναλήφθηκαν με στόχο την
εναρμόνιση ή άνοδο του επιπέδου 
προστασίας του καταναλωτή·

Or. it

Τροπολογία 4
Wolf Klinz 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. διαπιστώνει ότι μικρότερη χρήση των
διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών δεν κάνουν μόνο οι ιδιώτες
πελάτες, αλλά και οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις· υπογραμμίζει ότι είναι 
αναγκαίο να προσφερθούν και στις ΜΜΕ 
τα πλεονεκτήματα της εσωτερικής αγοράς 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· προτιμά 
έναν ορισμό σαν εκείνον της 
προαναφερθείσας έρευνας για τις λιανικές 
τραπεζικές υπηρεσίες·

2. διαπιστώνει ότι μικρότερη χρήση των
διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών δεν κάνουν μόνο οι ιδιώτες
πελάτες, αλλά και οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις· υπογραμμίζει ότι είναι 
αναγκαίο να προσφερθούν και στις ΜΜΕ 
τα πλεονεκτήματα της εσωτερικής αγοράς 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· προτιμά, 
για μη νομοθετικά μέτρα, έναν ορισμό 
σαν εκείνον της προαναφερθείσας έρευνας 
για τις λιανικές τραπεζικές υπηρεσίες·
προτιμά, ωστόσο, μια διάκριση μεταξύ 
ιδιωτών πελατών και ΜΜΕ για 
νομοθετικά μέτρα·

Or. en
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Τροπολογία 5
Olle Schmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκτιμά ότι εξαιτίας γλωσσικών και 
πολιτιστικών παραγόντων και της ανάγκης
για προσωπική επαφή, η παροχή
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες
πελάτες και ΜΜΕ θα παραμείνει κατά 
μεγάλο μέρος συναλλαγή τοπικού 
χαρακτήρα·

3. αντιλαμβάνεται ότι εξαιτίας γλωσσικών 
και πολιτιστικών παραγόντων και της 
προτίμησης για προσωπική επαφή, η
παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε
ιδιώτες πελάτες και ΜΜΕ είναι κατά 
μεγάλο μέρος τοπικού χαρακτήρα, 
παροτρύνει ωστόσο τους ιδιώτες πελάτες 
και τις μικρές επιχειρήσεις να 
εκμεταλλευθούν τα οφέλη σε σχέση με τον
ανταγωνισμό και την προσφορά που 
παρέχουν οι διασυνοριακές 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 6
Margarita Starkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκτιμά ότι εξαιτίας γλωσσικών και 
πολιτιστικών παραγόντων και της ανάγκης 
για προσωπική επαφή, η παροχή
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες
πελάτες και ΜΜΕ θα παραμείνει κατά 
μεγάλο μέρος συναλλαγή τοπικού 
χαρακτήρα·

3. εκτιμά ότι εξαιτίας γλωσσικών και 
πολιτιστικών παραγόντων και της ανάγκης 
για προσωπική επαφή, η παροχή
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες
πελάτες θα παραμείνει κατά μεγάλο μέρος 
συναλλαγή τοπικού χαρακτήρα·

Or. en
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Τροπολογία 7
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκτιμά ότι εξαιτίας γλωσσικών και 
πολιτιστικών παραγόντων και της ανάγκης 
για προσωπική επαφή, η παροχή
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες
πελάτες και ΜΜΕ θα παραμείνει κατά 
μεγάλο μέρος συναλλαγή τοπικού 
χαρακτήρα·

3. εκτιμά ότι εξαιτίας γλωσσικών και 
πολιτιστικών παραγόντων και της ανάγκης 
για προσωπική επαφή, η παροχή
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες
πελάτες και ΜΜΕ θα παραμείνει κατά 
μεγάλο μέρος συναλλαγή τοπικού 
χαρακτήρα· αναγνωρίζει, ταυτόχρονα, τις 
ευκαιρίες που προκύπτουν από το 
άνοιγμα των λιανικών αγορών από την 
πλευρά της προσφοράς, το οποίο θα έδινε 
τη δυνατότητα στον τομέα να επιτύχει 
οικονομίες κλίμακας δημιουργώντας 
πανευρωπαϊκές πλατφόρμες προϊόντων 
και κατ’ αυτόν τον τρόπο να προσφέρει 
προϊόντα σε ολόκληρη την Ευρώπη, 
έχοντας ως αποτέλεσμα περισσότερη 
ποικιλία προϊόντων και ανταγωνισμό στις 
εθνικές αγορές·

Or. en

Τροπολογία 8
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκτιμά ότι εξαιτίας γλωσσικών και 
πολιτιστικών παραγόντων και της ανάγκης 
για προσωπική επαφή, η παροχή
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες
πελάτες και ΜΜΕ θα παραμείνει κατά 
μεγάλο μέρος συναλλαγή τοπικού 
χαρακτήρα·

3. εκτιμά ότι εξαιτίας γλωσσικών και 
πολιτιστικών παραγόντων και της ανάγκης 
για προσωπική επαφή, η παροχή
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες
πελάτες και ΜΜΕ θα παραμείνει κατά 
μεγάλο μέρος συναλλαγή τοπικού 
χαρακτήρα· θεωρεί, έχοντας αυτό κατά 
νου, ότι η ανάπτυξη διαδικτυακών 
υπηρεσιών αλλάζει τις προοπτικές των 
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χρηματοπιστωτικών αγορών της 
Ευρώπης και αποτελεί μια ευκαιρία να 
πάρει το προβάδισμα στην ανάπτυξη 
καταναλωτικών υπηρεσιών·

Or. sv

Τροπολογία 9
Sahra Wagenknecht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. διαπιστώνει ότι οι καταναλωτές 
χρησιμοποιούν διασυνοριακές 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 
τηλεφωνικώς ή μέσω διαδικτύου μόνο σε 
ανεπαίσθητο βαθμό (λιγότερο από 1 %) 
και ότι η εκτεταμένη κανονιστική 
ρύθμιση των εν λόγω υπηρεσιών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι συνεπώς 
επ’ ουδενί ανάλογη των απαιτήσεων·

Or. de

Τροπολογία 10
Sahra Wagenknecht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. θεωρεί άσκοπη, δεδομένης της 
αντικειμενικής απουσίας ολοκληρωμένης 
αγοράς ενυπόθηκων δανείων, την 
προσπάθεια τεχνητής δημιουργίας μιας 
τέτοιας αγοράς μέσω της θέσπισης ενός 
ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου·

Or. de
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Τροπολογία 11
Margarita Starkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι μια εσωτερική αγορά
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για
καταναλωτές και ΜΜΕ μπορεί να
δημιουργηθεί μόνο με μέτρα που 
προσφέρουν με ισορροπημένο τρόπο ένα 
ασφαλές περιβάλλον τόσο στην πλευρά της 
προσφοράς όσο και στην πλευρά της 
ζήτησης 

4. υπογραμμίζει ότι μια εσωτερική αγορά
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για
καταναλωτές μπορεί να δημιουργηθεί μόνο
με μέτρα που προσφέρουν με 
ισορροπημένο τρόπο ένα ασφαλές 
περιβάλλον τόσο στην πλευρά της 
προσφοράς όσο και στην πλευρά της 
ζήτησης 

Or. en

Τροπολογία 12
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι μια εσωτερική αγορά
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για
καταναλωτές και ΜΜΕ μπορεί να
δημιουργηθεί μόνο με μέτρα που 
προσφέρουν με ισορροπημένο τρόπο ένα 
ασφαλές περιβάλλον τόσο στην πλευρά της 
προσφοράς όσο και στην πλευρά της 
ζήτησης 

4. υπογραμμίζει ότι μια εσωτερική αγορά
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για
καταναλωτές και ΜΜΕ μπορεί να
δημιουργηθεί μόνο με μέτρα που 
προσφέρουν με ισορροπημένο τρόπο ένα 
ασφαλές περιβάλλον τόσο στην πλευρά της 
προσφοράς όσο και στην πλευρά της 
ζήτησης θεωρεί απαραίτητο τα εν λόγω 
μέτρα να λάβουν μορφή η οποία θα 
ανοίγει τον δρόμο σε νέα προϊόντα, 
υπηρεσίες και παράγοντες της αγοράς·

Or. sv
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Τροπολογία 13
Gianni Pittella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι μια εσωτερική αγορά
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για
καταναλωτές και ΜΜΕ μπορεί να
δημιουργηθεί μόνο με μέτρα που 
προσφέρουν με ισορροπημένο τρόπο ένα 
ασφαλές περιβάλλον τόσο στην πλευρά της 
προσφοράς όσο και στην πλευρά της 
ζήτησης

4. υπογραμμίζει ότι μια εσωτερική αγορά
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για
καταναλωτές και ΜΜΕ μπορεί να
δημιουργηθεί μόνο με μέτρα που 
προσφέρουν με ισορροπημένο τρόπο ένα 
ασφαλές περιβάλλον τόσο στην πλευρά της 
προσφοράς όσο και στην πλευρά της 
ζήτησης, καθώς και όσον αφορά τους 
όρους έννομης προστασίας·

Or. en

Τροπολογία 14
Wolf Klinz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. αναγνωρίζει, ταυτόχρονα, τις 
ευκαιρίες που προκύπτουν από το 
άνοιγμα των λιανικών αγορών από την 
πλευρά της προσφοράς· εκτιμά ότι αυτό
θα έδινε τη δυνατότητα στον τομέα να 
επιτύχει οικονομίες κλίμακας 
δημιουργώντας πανευρωπαϊκές 
πλατφόρμες προϊόντων και κατ’ αυτόν 
τον τρόπο να προσφέρει προϊόντα σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, έχοντας ως 
αποτέλεσμα περισσότερη ποικιλία 
προϊόντων και ανταγωνισμό στις εθνικές 
αγορές προς όφελος των καταναλωτών·

Or. en
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Τροπολογία 15
Margarita Starkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. υπογραμμίζει την ανάγκη εξέτασης 
και καθορισμού ενός πλαισίου και 
εθνικών εντολών για τη συνεργασία 
μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών 
προκειμένου να βρεθεί πρακτική λύση για 
την εποπτεία των διασυνοριακών
λιανικών χρηματοπιστωτικών ομίλων
εντός συντόμου χρονοδιαγράμματος· 
διάκειται θετικά έναντι του ελέγχου των 
χρηματοπιστωτικών συγκροτημάτων που 
υπόκεινται στη δικαιοδοσία 
περισσότερων κρατών από εποπτικά 
σώματα·

Or. en

Τροπολογία 16
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. υπενθυμίζει ότι η εσωτερική αγορά 
συχνά εξυπηρετεί περισσότερο τους 
παρόχους παρά τους καταναλωτές· 
υποστηρίζει την απλούστευση της 
χρηματοπιστωτικής νομοθεσίας και την 
άρση των φραγμών της κινητικότητας 
των καταναλωτών όπως η προμήθεια για 
το κλείσιμο λογαριασμού· υπογραμμίζει, 
ωστόσο, ότι η απλούστευση δεν θα πρέπει 
να οδηγεί σε υποβάθμιση της προστασίας 
του καταναλωτή· επιμένει ότι η άρση των 
φραγμών δεν πρέπει να έχει ως 
αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής των 
προϊόντων·
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Or. en

Τροπολογία 17
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος πριν από την παράγραφο 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βελτίωση της νομοθεσίας Βελτίωση κανονιστικών ρυθμίσεων

Or. en

Τροπολογία 18
Gianni Pittella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υποστηρίζει την προσέγγιση της
Επιτροπής να ασχολείται μόνο με
πρωτοβουλίες που προσφέρουν
αποδεδειγμένα συγκεκριμένα
πλεονεκτήματα για τους πολίτες, διαθέτουν 
σταθερή τεκμηρίωση και για τις οποίες 
διεξάγονται τακτικά μελέτες επιπτώσεων·
συμφωνεί ότι στην περίπτωση της ενιαίας 
αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
για καταναλωτές και ΜΜΕ, μόνο η 
αύξηση της διασυνοριακής 
δραστηριότητας μπορεί να δικαιολογήσει 
τη λήψη μέτρων·

5. υποστηρίζει την προσέγγιση της
Επιτροπής να ασχολείται μόνο με
πρωτοβουλίες που προσφέρουν
αποδεδειγμένα συγκεκριμένα
πλεονεκτήματα για τους πολίτες, διαθέτουν 
σταθερή τεκμηρίωση και για τις οποίες 
διεξάγονται τακτικά μελέτες επιπτώσεων·

Or. it

Τροπολογία 19
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υποστηρίζει την προσέγγιση της
Επιτροπής να ασχολείται μόνο με
πρωτοβουλίες που προσφέρουν
αποδεδειγμένα συγκεκριμένα
πλεονεκτήματα για τους πολίτες, διαθέτουν 
σταθερή τεκμηρίωση και για τις οποίες 
διεξάγονται τακτικά μελέτες επιπτώσεων·
συμφωνεί ότι στην περίπτωση της ενιαίας 
αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
για καταναλωτές και ΜΜΕ, μόνο η 
αύξηση της διασυνοριακής 
δραστηριότητας μπορεί να δικαιολογήσει 
τη λήψη μέτρων·

5. υποστηρίζει την προσέγγιση της
Επιτροπής να ασχολείται μόνο με
πρωτοβουλίες που προσφέρουν
αποδεδειγμένα συγκεκριμένα
πλεονεκτήματα για τους πολίτες, διαθέτουν 
σταθερή τεκμηρίωση και για τις οποίες 
διεξάγονται τακτικά μελέτες επιπτώσεων·
συμφωνεί ότι η αύξηση της διασυνοριακής 
δραστηριότητας είναι ζωτικής σημασίας 
για την ελευθερία επιλογής του 
καταναλωτή, την αναζωογόνηση των 
τοπικών χρηματοπιστωτικών αγορών και 
την αυξημένη ανταγωνιστικότητα που 
δημιουργεί χαμηλότερο κόστος και 
δυναμικότερη ανάπτυξη·

Or. sv

Τροπολογία 20
Margarita Starkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υποστηρίζει την προσέγγιση της
Επιτροπής να ασχολείται μόνο με
πρωτοβουλίες που προσφέρουν
αποδεδειγμένα συγκεκριμένα
πλεονεκτήματα για τους πολίτες, διαθέτουν 
σταθερή τεκμηρίωση και για τις οποίες 
διεξάγονται τακτικά μελέτες επιπτώσεων·
συμφωνεί ότι στην περίπτωση της ενιαίας 
αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για 
καταναλωτές και ΜΜΕ, μόνο η αύξηση 
της διασυνοριακής δραστηριότητας μπορεί 
να δικαιολογήσει τη λήψη μέτρων·

5. υποστηρίζει την προσέγγιση της
Επιτροπής να ασχολείται μόνο με
πρωτοβουλίες που προσφέρουν
αποδεδειγμένα συγκεκριμένα
πλεονεκτήματα για τους πολίτες, διαθέτουν 
σταθερή τεκμηρίωση και για τις οποίες 
διεξάγονται τακτικά μελέτες επιπτώσεων·
συμφωνεί ότι στην περίπτωση της ενιαίας 
αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για 
καταναλωτές, μόνο η αύξηση της 
διασυνοριακής δραστηριότητας μπορεί να 
δικαιολογήσει τη λήψη μέτρων·

Or. en
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Τροπολογία 21
Cornelis Visser

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υποστηρίζει την προσέγγιση της
Επιτροπής να ασχολείται μόνο με
πρωτοβουλίες που προσφέρουν
αποδεδειγμένα συγκεκριμένα
πλεονεκτήματα για τους πολίτες, διαθέτουν 
σταθερή τεκμηρίωση και για τις οποίες 
διεξάγονται τακτικά μελέτες επιπτώσεων·
συμφωνεί ότι στην περίπτωση της ενιαίας 
αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για 
καταναλωτές και ΜΜΕ, μόνο η αύξηση
της διασυνοριακής δραστηριότητας μπορεί 
να δικαιολογήσει τη λήψη μέτρων·

5. υποστηρίζει την προσέγγιση της
Επιτροπής να ασχολείται μόνο με
πρωτοβουλίες που προσφέρουν
αποδεδειγμένα συγκεκριμένα
πλεονεκτήματα για τους πολίτες, διαθέτουν 
σταθερή τεκμηρίωση και για τις οποίες 
διεξάγονται τακτικά μελέτες επιπτώσεων
όσον αφορά τη σχέση κόστους-οφέλους 
όπου αποδεικνύεται ότι υπάρχουν 
ανεπάρκειες στη διασυνοριακή 
δραστηριότητα και ότι τα προτεινόμενα 
μέτρα είναι πράγματι αποτελεσματικά 
στην αποκατάσταση αυτών των
ανεπαρκειών· συμφωνεί ότι στην 
περίπτωση της ενιαίας αγοράς 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για 
καταναλωτές και ΜΜΕ, μόνο η αύξηση 
της διασυνοριακής δραστηριότητας μπορεί 
να δικαιολογήσει τη λήψη μέτρων·

Or. nl

Τροπολογία 22
Zsolt László Becsey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. προκειμένου οι καταναλωτές να 
λαμβάνουν ώριμες αποφάσεις σχετικά με 
την αγορά διαφόρων λιανικών 
τραπεζικών προϊόντων, θα πρέπει να 
εφαρμόζεται η αρχή της στοχοθετημένης
εναρμόνισης η οποία συνεπάγεται πλήρη 
εναρμόνιση των βασικών στοιχείων που 
θεωρούνται σημαντικά για την 
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ολοκλήρωση της αγοράς ενυπόθηκων 
δανείων και της αγοράς καταναλωτικής 
πίστης όπως οι προσυμβατικές 
πληροφορίες, το συνολικό πραγματικό 
ετήσιο επιτόκιο, και το δικαίωμα 
υπαναχώρησης·

Or. en

Τροπολογία 23
Harald Ettl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6a. υπογραμμίζει ότι η απλούστευση των 
διατάξεων περί χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών και η διάλυση των φραγμών 
στην κινητικότητα των καταναλωτών δεν 
πρέπει να οδηγεί στην υποβάθμιση της 
προστασίας του καταναλωτή στα κράτη 
μέλη·

Or. de

Τροπολογία 24
Sahra Wagenknecht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. διαπιστώνει ότι οι νομοθετικές 
προσεγγίσεις που υπάρχουν σήμερα, η 
ελάχιστη και η πλήρης εναρμόνιση, 
βρίσκονται σε ένα πεδίο σύγκρουσης 
μεταξύ της απλούστευσης των 
διασυνοριακών συναλλαγών και της 
διατήρησης των εθνικών προδιαγραφών 
για την προστασία του καταναλωτή·

7. θεωρεί εύλογο για τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν στο μέλλον να υπερβαίνουν τις 
ευρωπαϊκές ελάχιστες προδιαγραφές 
προστασίας του καταναλωτή και να 
περιοριστούν ως αποτέλεσμα οι ίσοι όροι 
ανταγωνισμού·
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Or. de

Τροπολογία 25
Gianni Pittella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. διαπιστώνει ότι οι νομοθετικές
προσεγγίσεις που υπάρχουν σήμερα, η 
ελάχιστη και η πλήρης εναρμόνιση, 
βρίσκονται σε ένα πεδίο σύγκρουσης 
μεταξύ της απλούστευσης των 
διασυνοριακών συναλλαγών και της 
διατήρησης των εθνικών προδιαγραφών 
για την προστασία του καταναλωτή·

7. διαπιστώνει ότι από τις διάφορες 
πιθανές νομοθετικές προσεγγίσεις, η 
ολοκλήρωση της αγοράς λιανικών 
υπηρεσιών μπορεί να επιδιωχθεί 
καλύτερα μέσω της στοχοθετημένης
πλήρους εναρμόνισης συνοδευόμενης από 
την αρχή αμοιβαίας αναγνώρισης·

Or. it

Τροπολογία 26
Wolf Klinz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. διαπιστώνει ότι οι νομοθετικές
προσεγγίσεις που υπάρχουν σήμερα, η
ελάχιστη και η πλήρης εναρμόνιση, 
βρίσκονται σε ένα πεδίο σύγκρουσης 
μεταξύ της απλούστευσης των 
διασυνοριακών συναλλαγών και της 
διατήρησης των εθνικών προδιαγραφών 
για την προστασία του καταναλωτή·

7. διαπιστώνει ότι οι νομοθετικές
προσεγγίσεις που υπάρχουν σήμερα, η
ελάχιστη και η πλήρης εναρμόνιση, 
βρίσκονται σε ένα πεδίο σύγκρουσης 
μεταξύ της απλούστευσης των 
διασυνοριακών συναλλαγών και της 
διατήρησης των εθνικών προδιαγραφών 
για την προστασία του καταναλωτή· 
προτείνει στοχοθετημένη πλήρη 
εναρμόνιση της νομοθεσίας 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε 
μεγάλο βαθμό· θεωρεί ότι για τα στοιχεία 
για τα οποία η εναρμόνιση δεν είναι 
εφικτή, θα πρέπει να ισχύει αμοιβαία 
αναγνώριση των διαφόρων εθνικών 
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κανόνων·

Or. en

Τροπολογία 27
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. αναγνωρίζει ότι ένα εναλλακτικό 28ο 
νομικό πλαίσιο όπως το κοινό ευρωπαϊκό 
πλαίσιο αναφοράς μπορεί να αποτελέσει 
μια νέα προσέγγιση ευρωπαϊκής 
κανονιστικής δραστηριότητας 
προκειμένου να καταστεί εφικτή η 
διασυνοριακή προσφορά με ενιαίες 
υψηλές προδιαγραφές προστασίας των 
καταναλωτών· απευθύνει και πάλι 
έκκληση προς την Επιτροπή να 
παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα για την
ανάπτυξη του 28ου νομικού πλαισίου·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 28
Gianni Pittella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. αναγνωρίζει ότι ένα εναλλακτικό 28ο 
νομικό πλαίσιο όπως το κοινό ευρωπαϊκό 
πλαίσιο αναφοράς μπορεί να αποτελέσει 
μια νέα προσέγγιση ευρωπαϊκής 
κανονιστικής δραστηριότητας 
προκειμένου να καταστεί εφικτή η 
διασυνοριακή προσφορά με ενιαίες 
υψηλές προδιαγραφές προστασίας των 
καταναλωτών· απευθύνει και πάλι 

8. αναγνωρίζει ότι ένα εναλλακτικό 28ο 
νομικό πλαίσιο όπως το κοινό ευρωπαϊκό 
πλαίσιο αναφοράς δεν αποτελεί επαρκές 
υποκατάστατο για τους σκοπούς και τις 
επιπτώσεις της στοχοθετημένης πλήρους 
εναρμόνισης στον τομέα των λιανικών 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· 
απευθύνει, ωστόσο, και πάλι έκκληση 
προς την Επιτροπή να διεξαγάγει 
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έκκληση προς την Επιτροπή να 
παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα για την 
ανάπτυξη του 28ου νομικού πλαισίου·

πρακτικές εκτιμήσεις σχετικά με την 
εφαρμοσιμότητα του 28ου καθεστώτος 
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το 
τελευταίο μπορεί να αποφέρει θετικά 
αποτελέσματα σε συγκεκριμένους τομείς. 
Τα πλεονεκτήματα και πιθανά 
μειονεκτήματα σχετικά με την υιοθέτησή 
του πρέπει, ωστόσο, να εκτιμούνται κατά 
περίπτωση·

Or. it

Τροπολογία 29
Christian Ehler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. αναγνωρίζει ότι ένα εναλλακτικό 28ο 
νομικό πλαίσιο όπως το κοινό ευρωπαϊκό 
πλαίσιο αναφοράς μπορεί να αποτελέσει 
μια νέα προσέγγιση ευρωπαϊκής 
κανονιστικής δραστηριότητας προκειμένου 
να καταστεί εφικτή η διασυνοριακή 
προσφορά με ενιαίες υψηλές προδιαγραφές 
προστασίας των καταναλωτών· απευθύνει 
και πάλι έκκληση προς την Επιτροπή να 
παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα για την 
ανάπτυξη του 28ου νομικού πλαισίου·

8. αναγνωρίζει ότι ένα εναλλακτικό 28ο 
νομικό πλαίσιο όπως το κοινό ευρωπαϊκό 
πλαίσιο αναφοράς μπορεί να αποτελέσει 
μια νέα προσέγγιση ευρωπαϊκής 
κανονιστικής δραστηριότητας προκειμένου 
να καταστεί εφικτή η διασυνοριακή 
προσφορά με ενιαίες υψηλές προδιαγραφές 
προστασίας των καταναλωτών· απευθύνει 
και πάλι έκκληση προς την Επιτροπή να 
παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα για την 
διερεύνηση των τομέων στους οποίους θα 
ήταν σκόπιμη η ανάπτυξη του 28ου 
νομικού πλαισίου·

Or. de

Τροπολογία 30
Ieke van den Burg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. αναγνωρίζει ότι ένα εναλλακτικό 28ο 
νομικό πλαίσιο όπως το κοινό ευρωπαϊκό 
πλαίσιο αναφοράς μπορεί να αποτελέσει 
μια νέα προσέγγιση ευρωπαϊκής 
κανονιστικής δραστηριότητας προκειμένου 
να καταστεί εφικτή η διασυνοριακή 
προσφορά με ενιαίες υψηλές 
προδιαγραφές προστασίας των 
καταναλωτών· απευθύνει και πάλι έκκληση 
προς την Επιτροπή να παρουσιάσει 
χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη του 
28ου νομικού πλαισίου·

8. αναγνωρίζει ότι ένα εναλλακτικό 28ο 
νομικό πλαίσιο μπορεί να αποτελέσει μια 
νέα προσέγγιση ευρωπαϊκής κανονιστικής 
δραστηριότητας προκειμένου να καταστεί 
εφικτή η ευέλικτη διασυνοριακή 
πρόσβαση των χρηστών σε 
απλουστευμένα πανευρωπαϊκά 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα με ενιαίες 
υψηλές προδιαγραφές προστασίας των 
καταναλωτών· απευθύνει και πάλι έκκληση 
προς την Επιτροπή να παρουσιάσει 
χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη του 
28ου νομικού πλαισίου·

Or. en

Τροπολογία 31
Sharon Bowles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. αναγνωρίζει ότι ένα εναλλακτικό 28ο 
νομικό πλαίσιο όπως το κοινό ευρωπαϊκό 
πλαίσιο αναφοράς μπορεί να αποτελέσει 
μια νέα προσέγγιση ευρωπαϊκής 
κανονιστικής δραστηριότητας προκειμένου 
να καταστεί εφικτή η διασυνοριακή 
προσφορά με ενιαίες υψηλές προδιαγραφές 
προστασίας των καταναλωτών· απευθύνει 
και πάλι έκκληση προς την Επιτροπή να 
παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα για την 
ανάπτυξη του 28ου νομικού πλαισίου·

8. αναγνωρίζει ότι ένα εναλλακτικό 28ο 
νομικό πλαίσιο όπως το κοινό ευρωπαϊκό 
πλαίσιο αναφοράς μπορεί να αποτελέσει 
μια νέα προσέγγιση ευρωπαϊκής 
κανονιστικής δραστηριότητας προκειμένου 
να καταστεί εφικτή η διασυνοριακή 
προσφορά με ενιαίες υψηλές προδιαγραφές 
προστασίας των καταναλωτών· απευθύνει 
και πάλι έκκληση προς την Επιτροπή να 
ερευνήσει την ανάπτυξη του 28ου νομικού 
πλαισίου·

Or. en
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Τροπολογία 32
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. αναγνωρίζει ότι ένα εναλλακτικό 28ο 
νομικό πλαίσιο όπως το κοινό ευρωπαϊκό 
πλαίσιο αναφοράς μπορεί να αποτελέσει 
μια νέα προσέγγιση ευρωπαϊκής 
κανονιστικής δραστηριότητας προκειμένου 
να καταστεί εφικτή η διασυνοριακή 
προσφορά με ενιαίες υψηλές προδιαγραφές 
προστασίας των καταναλωτών· απευθύνει 
και πάλι έκκληση προς την Επιτροπή να 
παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα για την 
ανάπτυξη του 28ου νομικού πλαισίου·

8. αναγνωρίζει ότι ένα εναλλακτικό 28ο 
νομικό πλαίσιο όπως το κοινό ευρωπαϊκό 
πλαίσιο αναφοράς μπορεί να αποτελέσει 
μια νέα προσέγγιση ευρωπαϊκής 
κανονιστικής δραστηριότητας προκειμένου 
να καταστεί εφικτή η διασυνοριακή 
προσφορά με ενιαίες υψηλές προδιαγραφές 
προστασίας των καταναλωτών· θεωρεί ότι 
αυτό δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο για 
τις νέες υπηρεσίες και προϊόντα, που είναι 
απαραίτητη συνιστώσα της ανάπτυξης 
του χρηματοπιστωτικού τομέα· απευθύνει 
και πάλι έκκληση προς την Επιτροπή να 
παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα για την 
ανάπτυξη του 28ου νομικού πλαισίου·

Or. sv

Τροπολογία 33
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. αναγνωρίζει ότι ένα εναλλακτικό 28ο 
νομικό πλαίσιο όπως το κοινό ευρωπαϊκό 
πλαίσιο αναφοράς μπορεί να αποτελέσει 
μια νέα προσέγγιση ευρωπαϊκής 
κανονιστικής δραστηριότητας προκειμένου 
να καταστεί εφικτή η διασυνοριακή 
προσφορά με ενιαίες υψηλές προδιαγραφές 
προστασίας των καταναλωτών· απευθύνει 
και πάλι έκκληση προς την Επιτροπή να 
παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα για την 
ανάπτυξη του 28ου νομικού πλαισίου·

8. αμφισβητεί ότι ένα εναλλακτικό 28ο 
νομικό πλαίσιο όπως το κοινό ευρωπαϊκό 
πλαίσιο αναφοράς μπορεί να αποτελέσει 
μια νέα προσέγγιση ευρωπαϊκής 
κανονιστικής δραστηριότητας προκειμένου 
να καταστεί εφικτή η διασυνοριακή 
προσφορά με ενιαίες υψηλές προδιαγραφές 
προστασίας των καταναλωτών· τονίζει ότι 
δεν είναι σαφές ποιο σύστημα έννομης 
προστασίας θα χρησιμοποιηθεί για την 
επίλυση διαφορών που προκύπτουν από 
το «28ο καθεστώς», π.χ. ποιο δικαστήριο 
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ή δικαστήριο εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών έχει δικαιοδοσία·

Or. en

Τροπολογία 34
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. αναγνωρίζει ότι ένα εναλλακτικό 28ο 
νομικό πλαίσιο όπως το κοινό ευρωπαϊκό 
πλαίσιο αναφοράς μπορεί να αποτελέσει 
μια νέα προσέγγιση ευρωπαϊκής 
κανονιστικής δραστηριότητας προκειμένου 
να καταστεί εφικτή η διασυνοριακή 
προσφορά με ενιαίες υψηλές προδιαγραφές 
προστασίας των καταναλωτών· απευθύνει 
και πάλι έκκληση προς την Επιτροπή να 
παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα για την 
ανάπτυξη του 28ου νομικού πλαισίου·

8. αναγνωρίζει ότι ένα εναλλακτικό 28ο 
καθεστώς όπως το κοινό ευρωπαϊκό 
πλαίσιο αναφοράς μπορεί να αποτελέσει 
μια νέα προσέγγιση ευρωπαϊκής 
κανονιστικής δραστηριότητας προκειμένου 
να καταστεί εφικτή η διασυνοριακή 
προσφορά με ενιαίες υψηλές προδιαγραφές 
προστασίας των καταναλωτών· απευθύνει 
και πάλι έκκληση προς την Επιτροπή να 
παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα για την 
ανάπτυξη του 28ου καθεστώτος 

Or. en

Τροπολογία 35
Sahra Wagenknecht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. απορρίπτει τα τυποποιημένα προϊόντα 
γιατί παρακωλύουν τον στόχο της 
μεγαλύτερης ποικιλίας προϊόντων·

9. θεωρεί σκόπιμη την πιστοποίηση 
προϊόντων σύμφωνα με τις διεθνείς 
προδιαγραφές, γιατί αυτή καθιστά δυνατή 
την αξιολόγηση διαφόρων πτυχών της 
υπηρεσίας με αξιόπιστο και διαφανές 
τρόπο·

Or. de
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Τροπολογία 36
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. απορρίπτει τα τυποποιημένα προϊόντα
γιατί παρακωλύουν τον στόχο της 
μεγαλύτερης ποικιλίας προϊόντων·

9. απορρίπτει την τυποποίηση προϊόντων 
μέσω νομοθεσίας, γιατί παρακωλύει τον
στόχο της μεγαλύτερης ποικιλίας 
προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 37
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. απορρίπτει τα τυποποιημένα προϊόντα
γιατί παρακωλύουν τον στόχο της 
μεγαλύτερης ποικιλίας προϊόντων·

9. απορρίπτει τα τυποποιημένα προϊόντα
στον βαθμό που παρακωλύεται ο στόχος
της μεγαλύτερης ποικιλίας προϊόντων, και 
υπογραμμίζει τη σημασία αύξησης της 
συγκρισιμότητας μεταξύ βασικών 
προϊόντων προκειμένου να ενισχυθεί η 
εμπιστοσύνη, να ενθαρρυνθεί ο 
ανταγωνισμός στον κλάδο και να 
ενισχυθεί η προστασία του καταναλωτή·

Or. es

Τροπολογία 38
Margarita Starkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. απορρίπτει τα τυποποιημένα προϊόντα
γιατί παρακωλύουν τον στόχο της 
μεγαλύτερης ποικιλίας προϊόντων·

9. διαπιστώνει ότι τα τυποποιημένα
προϊόντα μπορούν να παρακωλύσουν τον
στόχο της μεγαλύτερης ποικιλίας 
προϊόντων· είναι της γνώμης, ωστόσο, ότι 
η τυποποίηση του κόστους και των 
πληροφοριών των προϊόντων αυξάνει την 
επιλογή των καταναλωτών επιτρέποντάς 
τους να συγκρίνουν τα λιανικά 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 39
Ieke van den Burg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. προτρέπει την Επιτροπή να εκπονήσει 
προτάσεις προκειμένου να εκσυγχρονίσει 
τις ρυθμιστικές απαιτήσεις σε σχέση με 
τις πληροφορίες, τη διανομή και 
οργάνωση συγκρίσιμων λιανικών 
προϊόντων στο σύνολο της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας και κανονιστικής ρύθμισης σε 
διαφόρους τομείς της 
χρηματοπιστωτικής αγοράς· είναι της 
γνώμης ότι, ιδίως σε σχέση με τα μικτά 
λιανικά προϊόντα (όπως προϊόντα 
ασφάλισης ζωής που είναι συνδεδεμένα 
με μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ή άλλα 
μακροπρόθεσμα αποταμιευτικά 
προϊόντα) αυτό είναι απαραίτητο 
προκειμένου να αποτραπεί η κανονιστική 
αυθαιρεσία και οι άνισοι όροι 
ανταγωνισμού για τους διανομείς των εν 
λόγω προϊόντων και να αποτραπεί η 
διάδοση παραπλανητικών και 
συγκεχυμένων πληροφοριών σε 
(πιθανούς) καταναλωτές· προτείνει βάσει 
της παρούσας μελέτης και διαβούλευσης 
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σχετικά με ανταγωνιστικά λιανικά 
επενδυτικά προϊόντα, ότι θα ήταν 
σκόπιμο να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
επέκτασης της εφαρμογής των βασικών 
αρχών που έχουν θεσπιστεί στην οδηγία 
2004/39/ΕΚ για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID)
όπως η αρχή της «καλύτερης δυνατής 
συμβουλής» και «της καλής γνώσης του 
πελάτη» σε όλα γενικά τα συγκρίσιμα 
επενδυτικά προϊόντα αναλόγως του 
εκάστοτε βαθμού συνθετότητας·

Or. en

Τροπολογία 40
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική 
αυτορρύθμιση της οικονομίας των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι 
προτιμητέα σε σχέση με κάθε νομοθετική 
ρύθμιση· καλεί την οικονομία των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών να 
εργαστεί στοχοθετημένα για την 
πραγματοποίηση των στόχων της 
αποκαλούμενης Πράσινης Βίβλου μέσω 
της αυτορρύθμισης και να μειώσει έτσι 
την ανάγκη για δεσμευτικές νομοθετικές 
πράξεις·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 41
Sahra Wagenknecht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική 
αυτορρύθμιση της οικονομίας των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι 
προτιμητέα σε σχέση με κάθε νομοθετική 
ρύθμιση· καλεί την οικονομία των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών να 
εργαστεί στοχοθετημένα για την 
πραγματοποίηση των στόχων της 
αποκαλούμενης Πράσινης Βίβλου μέσω 
της αυτορρύθμισης και να μειώσει έτσι την 
ανάγκη για δεσμευτικές νομοθετικές 
πράξεις·

10. καλεί την οικονομία των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών να 
εργαστεί στοχοθετημένα για την 
πραγματοποίηση των στόχων της 
αποκαλούμενης Πράσινης Βίβλου μέσω 
της αυτορρύθμισης και να μειώσει έτσι την 
ανάγκη για δεσμευτικές νομοθετικές 
πράξεις·

Or. de

Τροπολογία 42
Gianni Pittella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική
αυτορρύθμιση της οικονομίας των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι 
προτιμητέα σε σχέση με κάθε νομοθετική 
ρύθμιση· καλεί την οικονομία των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών να 
εργαστεί στοχοθετημένα για την 
πραγματοποίηση των στόχων της 
αποκαλούμενης Πράσινης Βίβλου μέσω 
της αυτορρύθμισης και να μειώσει έτσι 
την ανάγκη για δεσμευτικές νομοθετικές 
πράξεις·

10. υπογραμμίζει ότι, από μόνη της, η
αυτορρύθμιση της οικονομίας των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών δεν 
επαρκεί για την πραγματοποίηση των 
στόχων της αποκαλούμενης Πράσινης 
Βίβλου·

Or. it
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Τροπολογία 43
Ieke van den Burg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική
αυτορρύθμιση της οικονομίας των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι
προτιμητέα σε σχέση με κάθε νομοθετική
ρύθμιση· καλεί την οικονομία των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών να 
εργαστεί στοχοθετημένα για την 
πραγματοποίηση των στόχων της 
αποκαλούμενης Πράσινης Βίβλου μέσω 
της αυτορρύθμισης και να μειώσει έτσι 
την ανάγκη για δεσμευτικές νομοθετικές 
πράξεις·

10. υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική
αυτορρύθμιση της οικονομίας των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι ίσως 
προτιμητέα σε ορισμένες περιπτώσεις σε 
σχέση με νομοθετική ρύθμιση· καλεί την 
οικονομία των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών να εργαστεί στοχοθετημένα για 
την πραγματοποίηση των στόχων της 
αποκαλούμενης Πράσινης Βίβλου μέσω 
της αυτορρύθμισης·

Or. en

Τροπολογία 44
Harald Ettl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική
αυτορρύθμιση της οικονομίας των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι
προτιμητέα σε σχέση με κάθε νομοθετική
ρύθμιση· καλεί την οικονομία των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών να 
εργαστεί στοχοθετημένα για την 
πραγματοποίηση των στόχων της 
αποκαλούμενης Πράσινης Βίβλου μέσω 
της αυτορρύθμισης και να μειώσει έτσι την 
ανάγκη για δεσμευτικές νομοθετικές 
πράξεις·

10. υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική
αυτορρύθμιση της οικονομίας των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι
προτιμητέα σε σχέση με κάθε υπερβολικά 
ειδική νομοθετική ρύθμιση· καλεί την 
οικονομία των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών να εργαστεί στοχοθετημένα για 
την πραγματοποίηση των στόχων της 
αποκαλούμενης Πράσινης Βίβλου μέσω 
της αυτορρύθμισης και να μειώσει έτσι την 
ανάγκη για δεσμευτικές νομοθετικές 
πράξεις·

Or. de
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Τροπολογία 45
Sahra Wagenknecht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a. επικροτεί, σε σχέση με την 
προτεινόμενη ενίσχυση της νομικής 
ασφάλειας των καταναλωτών, την 
εισαγωγή της αρχής ότι το δίκαιο της 
χώρας στην οποία διαμένει συνήθως ο 
καταναλωτής εφαρμόζεται στη σύμβαση 
εάν ο πάροχος της υπηρεσίας έχει 
σχεδιάσει την επιχείρησή έτσι ώστε να 
συμπεριλαμβάνεται η εν λόγω χώρα·

Or. de

Τροπολογία 46
Sahra Wagenknecht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. επισημαίνει ότι είναι απαραίτητο να 
εφαρμοστεί μια ιδιαίτερη υποχρέωση για 
πρόνοια στην εμπορία αποταμιευτικών 
προϊόντων και συντάξεων γήρατος, 
καθώς οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι 
καταναλωτές σε αυτόν τον τομέα είναι 
συνήθως αποφάσεις μεγάλης σημασίας 
που κατά κανόνα οι καταναλωτές 
λαμβάνουν άπαξ στη ζωή τους·

Or. de
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Τροπολογία 47
Sahra Wagenknecht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι βασική προϋπόθεση 
για τη δημιουργία μιας αγοράς 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για 
ιδιώτες πελάτες και ΜΜΕ είναι η 
δημιουργία πανευρωπαϊκού 
ανταγωνισμού και μιας διασυνοριακής 
προσφοράς χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών· υπενθυμίζει ότι οι 
χαμηλότερες τιμές προκύπτουν από τον 
υγιή ανταγωνισμό·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 48
Gianni Pittella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι βασική προϋπόθεση 
για τη δημιουργία μιας αγοράς
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για ιδιώτες
πελάτες και ΜΜΕ είναι η δημιουργία 
πανευρωπαϊκού ανταγωνισμού και μιας 
διασυνοριακής προσφοράς
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· 
υπενθυμίζει ότι οι χαμηλότερες τιμές 
προκύπτουν από τον υγιή ανταγωνισμό·

11. υπογραμμίζει ότι στη δημιουργία μιας
αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για
ιδιώτες πελάτες και ΜΜΕ συντελεί επίσης 
η διασυνοριακή προσφορά 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· 
υπενθυμίζει ότι οι χαμηλότερες τιμές και 
αύξηση στην ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών είναι όσα προκύπτουν κατά 
κύριο λόγο από τον υγιή ανταγωνισμό
μεταξύ των φορέων·

Or. it
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Τροπολογία 49
Margarita Starkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι βασική προϋπόθεση 
για τη δημιουργία μιας αγοράς
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για ιδιώτες
πελάτες και ΜΜΕ είναι η δημιουργία 
πανευρωπαϊκού ανταγωνισμού και μιας 
διασυνοριακής προσφοράς 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· 
υπενθυμίζει ότι οι χαμηλότερες τιμές 
προκύπτουν από τον υγιή ανταγωνισμό·

11. υπογραμμίζει ότι βασική προϋπόθεση 
για τη δημιουργία μιας αγοράς
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για ιδιώτες
πελάτες είναι η δημιουργία 
πανευρωπαϊκού ανταγωνισμού και μιας 
διασυνοριακής προσφοράς 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· 
υπενθυμίζει ότι οι χαμηλότερες τιμές 
προκύπτουν από τον υγιή ανταγωνισμό·

Or. en

Τροπολογία 50
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι βασική προϋπόθεση 
για τη δημιουργία μιας αγοράς
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για ιδιώτες
πελάτες και ΜΜΕ είναι η δημιουργία 
πανευρωπαϊκού ανταγωνισμού και μιας 
διασυνοριακής προσφοράς 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· 
υπενθυμίζει ότι οι χαμηλότερες τιμές 
προκύπτουν από τον υγιή ανταγωνισμό·

11. υπογραμμίζει ότι βασική προϋπόθεση 
για τη δημιουργία μιας αγοράς
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για ιδιώτες
πελάτες και ΜΜΕ είναι η δημιουργία 
πανευρωπαϊκού ανταγωνισμού και μιας 
διασυνοριακής προσφοράς 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· 
υπενθυμίζει ότι οι χαμηλότερες τιμές, οι 
περισσότερες επιλογές και η καλύτερη 
ποιότητα προκύπτουν από τον υγιή 
ανταγωνισμό·

Or. en
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Τροπολογία 51
Zsolt László Becsey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι βασική προϋπόθεση 
για τη δημιουργία μιας αγοράς
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για ιδιώτες
πελάτες και ΜΜΕ είναι η δημιουργία 
πανευρωπαϊκού ανταγωνισμού και μιας 
διασυνοριακής προσφοράς 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· 
υπενθυμίζει ότι οι χαμηλότερες τιμές 
προκύπτουν από τον υγιή ανταγωνισμό·

11. υπογραμμίζει ότι βασική προϋπόθεση 
για τη δημιουργία μιας αγοράς
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για ιδιώτες
πελάτες και ΜΜΕ είναι η δημιουργία 
πανευρωπαϊκού ανταγωνισμού και μιας 
διασυνοριακής προσφοράς 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· 
υπενθυμίζει ότι οι χαμηλότερες τιμές 
προκύπτουν από τον υγιή ανταγωνισμό· 
έχοντας κατά νου ότι οι κύριες οδηγίες 
για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 
(οδηγία 2006/48/ΕΚ σχετικά με την 
ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων,
οδηγία 2006/49/ΕΚ για την επάρκεια των 
ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων 
επενδύσεων και των πιστωτικών 
ιδρυμάτων και η προαναφερθείσα
μελλοντική οδηγία για συμβάσεις 
καταναλωτικής πίστης) ευνοούν τις 
ΜΜΕ να αποφέρουν καρπούς τους υπό 
την προϋπόθεση ότι η κατάσταση του 
τοπικού ανταγωνισμού στις λιανικές 
τραπεζικές υπηρεσίες είναι έντονη,
γεγονός το οποίο συντελεί στο να γίνουν 
πραγματικότητα οι θετικές επιπτώσεις
που συνδέονται με τις 
χρηματοπιστωτικές κανονιστικές 
ρυθμίσεις·

Or. en

Τροπολογία 52
Olle Schmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. επικροτεί την πρωτοβουλία του 
τομέα πληρωμών για τη δημιουργία ενός 
ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου πληρωμών, 
υπογραμμίζει όμως ότι ένα τέτοιο 
σύστημα θα πρέπει να οδηγεί σε 
μεγαλύτερη διαφάνεια, ιδίως όσον αφορά 
τις διατραπεζικές προμήθειες·

Or. en

Τροπολογία 53
Gianni Pittella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι ο
αποτελεσματικός ανταγωνισμός μεταξύ
παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
εξασφαλίζεται από τον μεγάλο αριθμό των 
φορέων της αγοράς· υπενθυμίζει το
ψήφισμά του για την ενοποίηση της
βιομηχανίας χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών, στο οποίο σημειώνει ότι η 
πολυφωνική δομή της ευρωπαϊκής 
τραπεζικής αγοράς, στην οποία τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να 
λάβουν διάφορες νομικές μορφές ανάλογα 
με τους εκάστοτε διαφορετικούς 
επαγγελματικούς τους στόχους, αποτελεί 
μεγάλο πλεονέκτημα για την ευρωπαϊκή 
οικονομία·

12. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι ο
αποτελεσματικός ανταγωνισμός μεταξύ
παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
εξασφαλίζεται από τον μεγάλο αριθμό των 
επιχειρήσεων και μέσω της εκπλήρωσης 
άλλων απαιτήσεων, όπως η 
διαθεσιμότητα συνολικών πληροφοριών· 
υπενθυμίζει το ψήφισμά του για την
ενοποίηση της βιομηχανίας
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, στο οποίο 
σημειώνει ότι η πολυφωνική δομή της 
ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς, στην 
οποία τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
μπορούν να λάβουν διάφορες νομικές 
μορφές ανάλογα με τους εκάστοτε 
διαφορετικούς επαγγελματικούς τους 
στόχους, αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα για 
την ευρωπαϊκή οικονομία·

Or. it
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Τροπολογία 54
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι ο
αποτελεσματικός ανταγωνισμός μεταξύ
παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
εξασφαλίζεται από τον μεγάλο αριθμό των 
φορέων της αγοράς· υπενθυμίζει το
ψήφισμά του για την ενοποίηση της
βιομηχανίας χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών, στο οποίο σημειώνει ότι η 
πολυφωνική δομή της ευρωπαϊκής 
τραπεζικής αγοράς, στην οποία τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να 
λάβουν διάφορες νομικές μορφές ανάλογα 
με τους εκάστοτε διαφορετικούς 
επαγγελματικούς τους στόχους, αποτελεί 
μεγάλο πλεονέκτημα για την ευρωπαϊκή 
οικονομία·

12. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι ο
αποτελεσματικός ανταγωνισμός μεταξύ
παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
εξασφαλίζεται από τον μεγάλο αριθμό των 
φορέων της αγοράς· διαπιστώνει εν 
προκειμένω ότι η χρηματοπιστωτική 
διαμεσολάβηση είναι μείζονος σημασίας 
καθώς δίνει τη δυνατότητα στον
καταναλωτή να επωφεληθεί των 
ευκαιριών που προσφέρονται από την 
ευρωπαϊκή αγορά· υπενθυμίζει το
ψήφισμά του για την ενοποίηση της
βιομηχανίας χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών, στο οποίο σημειώνει ότι η 
πολυφωνική δομή της ευρωπαϊκής 
τραπεζικής αγοράς, στην οποία τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να 
λάβουν διάφορες νομικές μορφές ανάλογα 
με τους εκάστοτε διαφορετικούς 
επαγγελματικούς τους στόχους, αποτελεί 
μεγάλο πλεονέκτημα για την ευρωπαϊκή 
οικονομία·

Or. sv

Τροπολογία 55
Udo Bullmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι ο
αποτελεσματικός ανταγωνισμός μεταξύ
παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
εξασφαλίζεται από τον μεγάλο αριθμό των 
φορέων της αγοράς· υπενθυμίζει το

12. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι ο
αποτελεσματικός ανταγωνισμός μεταξύ
παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
εξασφαλίζεται από τον μεγάλο αριθμό των 
φορέων της αγοράς· υπενθυμίζει το
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ψήφισμά του για την ενοποίηση της
βιομηχανίας χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών, στο οποίο σημειώνει ότι η 
πολυφωνική δομή της ευρωπαϊκής 
τραπεζικής αγοράς, στην οποία τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να 
λάβουν διάφορες νομικές μορφές ανάλογα 
με τους εκάστοτε διαφορετικούς 
επαγγελματικούς τους στόχους, αποτελεί 
μεγάλο πλεονέκτημα για την ευρωπαϊκή 
οικονομία·

ψήφισμά του για την ενοποίηση της
βιομηχανίας χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών, στο οποίο σημειώνει ότι η 
πολυφωνική δομή της ευρωπαϊκής 
τραπεζικής αγοράς, στην οποία τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να 
λάβουν διάφορες νομικές μορφές ανάλογα 
με τους εκάστοτε διαφορετικούς 
επαγγελματικούς τους στόχους, αποτελεί 
μεγάλο πλεονέκτημα για την ευρωπαϊκή 
οικονομία και τον ευρωπαίο καταναλωτή, 
και συνεισφέρει σημαντικά στη 
σταθερότητα της χρηματοπιστωτικής 
αγοράς·

Or. de

Τροπολογία 56
Wolf Klinz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι ο
αποτελεσματικός ανταγωνισμός μεταξύ
παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
εξασφαλίζεται από τον μεγάλο αριθμό των 
φορέων της αγοράς· υπενθυμίζει το
ψήφισμά του για την ενοποίηση της
βιομηχανίας χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών, στο οποίο σημειώνει ότι η 
πολυφωνική δομή της ευρωπαϊκής 
τραπεζικής αγοράς, στην οποία τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να 
λάβουν διάφορες νομικές μορφές ανάλογα 
με τους εκάστοτε διαφορετικούς 
επαγγελματικούς τους στόχους, αποτελεί 
μεγάλο πλεονέκτημα για την ευρωπαϊκή 
οικονομία·

12. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι ο
αποτελεσματικός ανταγωνισμός μεταξύ
παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
εξασφαλίζεται από τον μεγάλο αριθμό των 
φορέων της αγοράς που ανταγωνίζονται 
επί ίσοις όροις· υπενθυμίζει το ψήφισμά
του για την ενοποίηση της βιομηχανίας
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, στο οποίο 
ορίζει ότι η πολυφωνική δομή της 
ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς, στην 
οποία τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
μπορούν να λάβουν διάφορες νομικές 
μορφές ανάλογα με τους εκάστοτε 
διαφορετικούς επαγγελματικούς τους 
στόχους, αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα για 
την ευρωπαϊκή κοινωνική οικονομία της 
αγοράς

Or. en
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Τροπολογία 57
Margarita Starkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι ο
αποτελεσματικός ανταγωνισμός μεταξύ
παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
εξασφαλίζεται από τον μεγάλο αριθμό των 
φορέων της αγοράς· υπενθυμίζει το
ψήφισμά του για την ενοποίηση της
βιομηχανίας χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών, στο οποίο σημειώνει ότι η 
πολυφωνική δομή της ευρωπαϊκής 
τραπεζικής αγοράς, στην οποία τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να 
λάβουν διάφορες νομικές μορφές ανάλογα 
με τους εκάστοτε διαφορετικούς 
επαγγελματικούς τους στόχους, αποτελεί 
μεγάλο πλεονέκτημα για την ευρωπαϊκή 
οικονομία·

12. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι ο
αποτελεσματικός ανταγωνισμός μεταξύ
παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
μπορεί να εξασφαλιστεί από τον μεγάλο 
αριθμό των φορέων της αγοράς και μέσω 
της διασφάλισης μιας προσέγγισης 
«κατευθυνόμενης ανοικτής 
αρχιτεκτονικής» κατά την παροχή 
λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·
υπενθυμίζει το ψήφισμά του για την
ενοποίηση της βιομηχανίας
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, στο οποίο 
σημειώνει ότι η πολυφωνική δομή της 
ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς, στην 
οποία τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
μπορούν να λάβουν διάφορες νομικές 
μορφές ανάλογα με τους εκάστοτε 
διαφορετικούς επαγγελματικούς τους 
στόχους, χωρίς να υπονομεύεται ο 
ανταγωνισμός, αποτελεί μεγάλο 
πλεονέκτημα για την ευρωπαϊκή 
οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 58
Pervenche Berès, Jonathan Evans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12a. διαπιστώνει τον σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζουν οι εταιρείες 
αλληλασφάλισης στην ευρωπαϊκή αγορά 
ασφάλισης, με 68 % των ασφαλιστικών 
εταιρειών και 25 % του μεριδίου της 
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αγοράς, εξυπηρετώντας πάνω από 230 
εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες· τονίζει 
ότι τα σύγχρονα μέσα για την ανάπτυξη 
επιχειρήσεων στην εσωτερική αγορά δεν 
είναι κατάλληλα για την αμοιβαία 
εταιρική δομή·

Or. en

Τροπολογία 59
Pervenche Berès, Jonathan Evans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. επισημαίνει ότι ένα καταστατικό 
ευρωπαϊκών αλληλασφαλιστικών 
εταιρειών θα επιτρέψει στις εταιρείες 
αλληλασφάλισης να λειτουργούν επί ίσοις 
όροις με τις άλλες ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις, ιδίως σε διασυνοριακές 
περιπτώσεις, αυξάνοντας κατ αυτόν τον 
τρόπο την προσφορά ασφαλιστικών 
προϊόντων· υπογραμμίζει ότι οι 
οργανισμοί αλληλασφάλισης μέσω της 
διαχείρισής τους, στην οποία έχουν άμεση 
συμμετοχή οι πελάτες τους, συνεισφέρουν 
στην αυξημένη γενική εμπιστοσύνη του 
καταναλωτή στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές της ΕΕ· πιστεύει σθεναρά ότι ο 
δημοκρατικός σχεδιασμός διαχείρισης
στους οργανισμούς αλληλασφάλισης είναι 
ικανός να αυξήσει την ευαισθητοποίηση 
των καταναλωτών σχετικά με τις 
χρηματοπιστωτικές αγορές και τη 
συμμετοχή τους σε αυτές·

Or. en
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Τροπολογία 60
Pervenche Berès, Jonathan Evans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12γ. παρατηρεί ότι μια αυξημένη 
προσφορά ασφαλιστικών προϊόντων 
καθώς και ο μη κερδοσκοπικός 
χαρακτήρας των οργανισμών 
αλληλασφάλισης αυξάνει τον 
ανταγωνισμό μεταξύ των φορέων, 
οδηγώντας σε περισσότερες επιλογές και 
πιθανώς σε ελκυστικότερες προσφορές 
προϊόντων προς τον ευρωπαίο 
καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 61
Sahra Wagenknecht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. διαπιστώνει ότι ο γνήσιος 
ανταγωνισμός μπορεί να δημιουργηθεί 
μόνο με ίδιους όρους ανταγωνισμού· από 
αυτό συμπεραίνει ότι κάθε μέτρο πρέπει 
να ακολουθεί την αρχή «ίδιες κανονιστικές 
ρυθμίσεις για τους ίδιους κινδύνους»·
ωστόσο, υπενθυμίζει ότι η διαμόρφωση 
των προϊόντων του τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
επηρεάζεται ιδιαίτερα από το κανονιστικό 
περιβάλλον και ότι η πρόσβαση με τα ίδια 
κριτήρια για όλους θα επηρέαζε αρνητικά 
την ποικιλία των προϊόντων·

13. διαπιστώνει ότι κάθε μέτρο πρέπει να 
ακολουθεί την αρχή «ίδιες κανονιστικές 
ρυθμίσεις για τους ίδιους κινδύνους»·
ωστόσο, υπενθυμίζει ότι η διαμόρφωση 
των προϊόντων του τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
επηρεάζεται ιδιαίτερα από το κανονιστικό 
περιβάλλον·

Or. de
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Τροπολογία 62
Gianni Pittella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. διαπιστώνει ότι ο γνήσιος
ανταγωνισμός μπορεί να δημιουργηθεί
μόνο με ίδιους όρους ανταγωνισμού· από
αυτό συμπεραίνει ότι κάθε μέτρο πρέπει να 
ακολουθεί την αρχή «ίδιες κανονιστικές 
ρυθμίσεις για τους ίδιους κινδύνους»·
ωστόσο, υπενθυμίζει ότι η διαμόρφωση 
των προϊόντων του τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
επηρεάζεται ιδιαίτερα από το κανονιστικό 
περιβάλλον και ότι η πρόσβαση με τα ίδια 
κριτήρια για όλους θα επηρέαζε αρνητικά 
την ποικιλία των προϊόντων

13. διαπιστώνει ότι ο γνήσιος
ανταγωνισμός μπορεί να δημιουργηθεί
μόνο με ίδιους όρους ανταγωνισμού· από
αυτό συμπεραίνει ότι κάθε μέτρο πρέπει να 
ακολουθεί την αρχή «ίδιες κανονιστικές 
ρυθμίσεις για τους ίδιους κινδύνους»·
ωστόσο, υπενθυμίζει ότι η διαμόρφωση 
των προϊόντων του τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
επηρεάζεται ιδιαίτερα από το κανονιστικό 
περιβάλλον·

Or. it

Τροπολογία 63
Harald Ettl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. διαπιστώνει ότι ο γνήσιος
ανταγωνισμός μπορεί να δημιουργηθεί
μόνο με ίδιους όρους ανταγωνισμού· από
αυτό συμπεραίνει ότι κάθε μέτρο πρέπει να 
ακολουθεί την αρχή «ίδιες κανονιστικές 
ρυθμίσεις για τους ίδιους κινδύνους»·
ωστόσο, υπενθυμίζει ότι η διαμόρφωση 
των προϊόντων του τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
επηρεάζεται ιδιαίτερα από το κανονιστικό 
περιβάλλον και ότι η πρόσβαση με τα ίδια 
κριτήρια για όλους θα επηρέαζε αρνητικά 
την ποικιλία των προϊόντων 

13. διαπιστώνει ότι ο γνήσιος
ανταγωνισμός μπορεί να δημιουργηθεί
μόνο με ίδιους όρους ανταγωνισμού· από
αυτό συμπεραίνει ότι κάθε μέτρο πρέπει να 
ακολουθεί την αρχή «ίδιες κανονιστικές 
ρυθμίσεις για τους ίδιους κινδύνους»·
ωστόσο, υπενθυμίζει ότι η διαμόρφωση 
των προϊόντων του τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
επηρεάζεται ιδιαίτερα από το κανονιστικό 
περιβάλλον και ότι η πρόσβαση με τα ίδια 
κριτήρια για όλους θα επηρέαζε αρνητικά 
την ποικιλία των προϊόντων· υπογραμμίζει 
ότι απλά, τυποποιημένα 



AM\713933EL.doc 37/51 PE404.445v01-00

EL

χρηματοπιστωτικά προϊόντα σε εκούσια 
βάση προωθούν τη συγκρισιμότητα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και είναι 
συνεπώς πιθανόν να συνεισφέρουν 
σημαντικά στην αύξηση του 
ανταγωνισμού·

Or. de

Τροπολογία 64
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. διαπιστώνει ότι ο γνήσιος
ανταγωνισμός μπορεί να δημιουργηθεί
μόνο με ίδιους όρους ανταγωνισμού· από
αυτό συμπεραίνει ότι κάθε μέτρο πρέπει να 
ακολουθεί την αρχή «ίδιες κανονιστικές 
ρυθμίσεις για τους ίδιους κινδύνους»·
ωστόσο, υπενθυμίζει ότι η διαμόρφωση 
των προϊόντων του τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
επηρεάζεται ιδιαίτερα από το κανονιστικό 
περιβάλλον και ότι η πρόσβαση με τα ίδια 
κριτήρια για όλους θα επηρέαζε αρνητικά 
την ποικιλία των προϊόντων 

13. διαπιστώνει ότι ο γνήσιος
ανταγωνισμός μπορεί να δημιουργηθεί
μόνο με ίσους όρους ανταγωνισμού· από
αυτό συμπεραίνει ότι κάθε μέτρο πρέπει να 
ακολουθεί την αρχή «όμοιοι κανόνες για 
τους όμοιους κινδύνους»· ωστόσο, 
υπενθυμίζει ότι η διαμόρφωση των 
προϊόντων του τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
επηρεάζεται ιδιαίτερα από το κανονιστικό 
περιβάλλον και ότι η πρόσβαση με τα ίδια 
κριτήρια για όλους θα επηρέαζε αρνητικά 
την ποικιλία των προϊόντων 

Or. en

Τροπολογία 65
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. πιστεύει ότι η γνωστοποίηση του 
κόστους, του κινδύνου και της απόδοσης 
στο σημείο της πώλησης είναι ζωτικής 
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σημασίας ούτως ώστε να δοθεί η 
δυνατότητα στους επενδυτές να λάβουν 
ώριμες αποφάσεις· σε αυτό το πλαίσιο, 
ζητεί τη θέσπιση συγκρίσιμων 
απαιτήσεων διαφάνειας για όλα τα 
υποκατάστατα επενδυτικά προϊόντα, 
όπως τα επενδυτικά κεφάλαια, τα 
διαρθρωμένα προϊόντα και τα προϊόντα 
ασφάλισης ζωής που είναι συνδεδεμένα 
με μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων· 
εκφράζει τη λύπη του για τις ασυνέπειες 
του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και 
εκφράζει την ανησυχία του για τον 
αντίκτυπό τους στον θεμιτό ανταγωνισμό 
και την προστασία του επενδυτή· ζητεί 
από την Επιτροπή να επιληφθεί των 
κανονιστικών ελλείψεων της οδηγίας
2003/71/ΕΚ σχετικά με το ενημερωτικό 
δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά 
τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή 
την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση
και της οδηγίας 2002/92/ΕΚ σχετικά με 
την ασφαλιστική διαμεσολάβηση
υιοθετώντας τις υποχρεώσεις 
ενημέρωσης δυνάμει της οδηγίας
2004/39/ΕΚ για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και 
του νέου δελτίου βασικών πληροφοριών 
για επενδυτές της ευρωπαϊκής επιτροπής
ρυθμιστικών αρχών των αγορών κινητών 
αξιών ως σημεία αναφοράς για όλα τα 
υποκατάστατα προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 66
Margarita Starkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. ζητεί από την Επιτροπή να 
αποσαφηνίσει τον ορισμό των λιανικών 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων· εκφράζει 
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τη λύπη του για το γεγονός ότι έως τώρα 
δεν αντιμετωπίστηκε το θέμα των 
σύνθετων χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων· είναι της γνώμης ότι τα νέα 
σύνθετα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, 
όπως οι καταθέσεις ταμιευτηρίου που 
συνδέονται με επενδυτικά κεφάλαια 
υψηλού κινδύνου που συνδέονται με 
αμοιβαία κεφάλαια, θα πρέπει να 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID)·

Or. en

Τροπολογία 67
Olle Schmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης 
συγκρίσιμων διατάξεων για τη διανομή 
και τη γνωστοποίηση όλων των 
ανταγωνιστικών επενδυτικών προϊόντων
(π.χ. επενδυτικά κεφάλαια, διαρθρωμένα 
προϊόντα όπως τίτλοι, προϊόντα 
ασφάλισης ζωής που είναι συνδεδεμένα 
με μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων) στο 
σημείο πώλησης ώστε να διασφαλίζεται 
ένα συνεπές επίπεδο προστασίας των 
επενδυτών στο σύνολο της κοινοτικής 
νομοθεσίας περί χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 68
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. υπενθυμίζει ότι υπάρχει ένας 
αυξανόμενος αριθμός καταναλωτών 
στους οποίους δεν επιτρέπεται η
πρόσβαση στην αγορά βασικών 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
Πράσινη Βίβλος δεν θέτει το θέμα της 
θέσπισης ευρωπαϊκού δικαιώματος σε 
λογαριασμό όψεως μη δανειστικού 
χαρακτήρα· υπογραμμίζει ότι το 
δικαίωμα σε λογαριασμό όψεως θα ήταν 
απτό όφελος για τους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 69
Ieke van den Burg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει τη λύπη του διότι οι πάροχοι 
διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών αντιμετωπίζουν μεγάλες 
δαπάνες εξαιτίας των διαφορετικών 
διατάξεων και πρακτικών των εθνικών
εποπτικών αρχών· απευθύνει έκκληση 
προς τις επιτροπές Lamfalussy να 
εργαστούν εντατικότερα για τη δημιουργία 
ενιαίων προδιαγραφών· συνηγορεί 
ιδιαίτερα υπέρ της συμφωνίας για ενιαία 
έντυπα για τις διαδικασίες δήλωσης και 
έγκρισης·

14. εκφράζει τη λύπη του που οι
διαφορετικές διατάξεις και πρακτικές
των εθνικών εποπτικών αρχών οδήγησαν 
σε νομική αβεβαιότητα και μεγάλες 
δαπάνες για τους παρόχους
διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών· απευθύνει έκκληση προς τις 
επιτροπές Lamfalussy να εργαστούν 
εντατικότερα για τη δημιουργία ενιαίων 
ευρωπαϊκών προδιαγραφών· συνηγορεί 
ιδιαίτερα υπέρ της συμφωνίας για ενιαία 
έντυπα για τις διαδικασίες δήλωσης και 
έγκρισης·

Or. en
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Τροπολογία 70
Wolf Klinz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει τη λύπη του διότι οι πάροχοι
διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών αντιμετωπίζουν μεγάλες
δαπάνες εξαιτίας των διαφορετικών
διατάξεων και πρακτικών των εθνικών
εποπτικών αρχών· απευθύνει έκκληση 
προς τις επιτροπές Lamfalussy να 
εργαστούν εντατικότερα για τη δημιουργία 
ενιαίων προδιαγραφών· συνηγορεί 
ιδιαίτερα υπέρ της συμφωνίας για ενιαία 
έντυπα για τις διαδικασίες δήλωσης και 
έγκρισης·

14. εκφράζει τη λύπη του διότι οι πάροχοι
διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών αντιμετωπίζουν μεγάλες
δαπάνες εξαιτίας των διαφορετικών
διατάξεων και πρακτικών των εθνικών
εποπτικών αρχών· απευθύνει έκκληση 
προς τις επιτροπές Lamfalussy να 
εργαστούν εντατικότερα για τη δημιουργία 
ενιαίων προδιαγραφών· συνηγορεί 
ιδιαίτερα υπέρ της συμφωνίας για απλά 
και πρακτικά ενιαία έντυπα για τις 
διαδικασίες δήλωσης και έγκρισης·

Or. en

Τροπολογία 71
Alexander Radwan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία των
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών για 
την παροχή χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών από κράτη μέλη προς τους
ιδιώτες πελάτες και τις ΜΜΕ· καλεί την 
Επιτροπή να δημιουργήσει ένα πλαίσιο 
που θα ενισχύσει αυτόν τον κλάδο της 
οικονομίας·

16. αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία των
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών για 
την παροχή χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών από κράτη μέλη προς τους
ιδιώτες πελάτες και τις ΜΜΕ· υπενθυμίζει 
ότι οποιοδήποτε πλαίσιο για τον τομέα 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα 
πρέπει να ακολουθεί την αρχή «ίδια 
επιχείρηση, ίδιοι κίνδυνοι, ίδιοι κανόνες»·

Or. en



PE404.445v01-00 42/51 AM\713933EL.doc

EL

Τροπολογία 72
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία των
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών για 
την παροχή χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών από κράτη μέλη προς τους
ιδιώτες πελάτες και τις ΜΜΕ· καλεί την 
Επιτροπή να δημιουργήσει ένα πλαίσιο 
που θα ενισχύσει αυτόν τον κλάδο της 
οικονομίας·

16. αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία των
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών για 
την παροχή χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών από κράτη μέλη προς τους
ιδιώτες πελάτες και τις ΜΜΕ· καλεί την 
Επιτροπή να αποσαφηνίσει και να 
εναρμονίσει το νομικό πλαίσιο για τους εν 
λόγω διαμεσολαβητές, σύμφωνα με την 
αρχή «ίδια επιχείρηση, ίδιοι κίνδυνοι, 
ίδιοι κανόνες»·

Or. es

Τροπολογία 73
Margarita Starkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία των
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών για 
την παροχή χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών από κράτη μέλη προς τους
ιδιώτες πελάτες και τις ΜΜΕ· καλεί την 
Επιτροπή να δημιουργήσει ένα πλαίσιο 
που θα ενισχύσει αυτόν τον κλάδο της 
οικονομίας·

16. αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία των
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών για 
την παροχή χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών από κράτη μέλη προς τους
ιδιώτες πελάτες· καλεί την Επιτροπή να 
δημιουργήσει ένα πλαίσιο που θα 
ενισχύσει αυτόν τον κλάδο της οικονομίας·

Or. en
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Τροπολογία 74
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία των
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών για 
την παροχή χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών από κράτη μέλη προς τους
ιδιώτες πελάτες και τις ΜΜΕ· καλεί την 
Επιτροπή να δημιουργήσει ένα πλαίσιο 
που θα ενισχύσει αυτόν τον κλάδο της 
οικονομίας·

16. αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία των 
χρηματοπιστωτικών μεσολαβητών για την 
παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
από κράτη μέλη προς τους ιδιώτες πελάτες
και τις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να 
δημιουργήσει ένα πλαίσιο που θα 
ενισχύσει αυτόν τον κλάδο της οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 75
Harald Ettl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία των
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών για 
την παροχή χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών από κράτη μέλη προς τους
ιδιώτες πελάτες και τις ΜΜΕ· καλεί την 
Επιτροπή να δημιουργήσει ένα πλαίσιο 
που θα ενισχύσει αυτόν τον κλάδο της 
οικονομίας·

16. αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία των
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών για 
την παροχή χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών από κράτη μέλη προς τους
ιδιώτες πελάτες και τις ΜΜΕ· καλεί την 
Επιτροπή να δημιουργήσει ένα πλαίσιο 
που θα ενισχύσει αυτόν τον κλάδο της 
οικονομίας· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει 
να θεσπιστούν επίσης κανόνες ιδίως όσον 
αφορά την εκπαίδευση των 
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, τη 
διαφήμιση και την παροχή συμβουλών 
σχετικά με τις πωλήσεις·

Or. de
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Τροπολογία 76
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία των
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών για 
την παροχή χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών από κράτη μέλη προς τους
ιδιώτες πελάτες και τις ΜΜΕ· καλεί την 
Επιτροπή να δημιουργήσει ένα πλαίσιο 
που θα ενισχύσει αυτόν τον κλάδο της 
οικονομίας·

16. αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία των
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών για 
την παροχή χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών από κράτη μέλη προς τους
ιδιώτες πελάτες και τις ΜΜΕ· καλεί την 
Επιτροπή να δημιουργήσει ένα πλαίσιο 
που θα ενισχύσει αυτόν τον κλάδο της 
οικονομίας· τονίζει τη σημασία της 
διαφοροποίησης ανάλογα με τον τύπο της 
διαμεσολάβησης και την αποφυγή της 
προσέγγισης «τα ίδια κριτήρια για 
όλους»·

Or. fr

Τροπολογία 77
Donata Gottardi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. υπενθυμίζει τη σημασία της 
ανάπτυξης χρηματοπιστωτικής παιδείας
ως συμπλήρωμα στην επαρκή προστασία 
του καταναλωτή· καλεί τα κράτη μέλη 
και όλους τους ενδιαφερόμενους να 
λάβουν και να συντονίσουν μέτρα για την 
αύξηση των χρηματοπιστωτικών 
γνώσεων μεταξύ των πολιτών –
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των 
νέων, των υπαλλήλων και των 
συνταξιούχων– με στόχο τη χειραφέτηση
και την εκπαίδευση των καταναλωτών 
ώστε να αναζητούν καλύτερα, φθηνότερα 
και καταλληλότερα προϊόντα και 
υπηρεσίες, την προαγωγή του 
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ανταγωνισμού, της ποιότητας και της 
καινοτομίας στον τομέα, τη δημιουργία 
οργανώσεων καταναλωτών με 
χρηματοπιστωτικές γνώσεις ικανές να 
αντισταθμίσουν τον ρόλο των 
επιχειρήσεων στη διαδικασία εκπόνησης 
της νομοθεσίας· υπενθυμίζει ότι οι 
πολίτες που είναι σίγουροι για τις 
επενδύσεις μπορούν να προσφέρουν 
πρόσθετη ρευστότητα στις 
κεφαλαιαγορές·

Or. en

Τροπολογία 78
Zsolt László Becsey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. αντλώντας διδάγματα από ορισμένες 
πρόσφατες αναταραχές σε λιανικές 
τραπεζικές υπηρεσίες (Northern Rock, 
IKB, Sachsen LB), αναγνωρίζει, ότι τα 
συστήματα αμοιβής στις τράπεζες θα 
πρέπει να ανασχηματιστούν βάσει 
κατευθυντηρίων γραμμών από τις 
εποπτικές αρχές προκειμένου να 
καταπολεμηθεί αποτελεσματικότερα το 
φαινόμενο του ηθικού κινδύνου και να 
ενισχυθεί ο ρόλος των συστημάτων 
συνετής διαχείρισης κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 79
Sahra Wagenknecht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπογραμμίζει κατηγορηματικά πόσο
σημαντικό είναι να δοθεί στα πιστωτικά 
ιδρύματα και τους διαμεσολαβητές 
πιστώσεων διασυνοριακή πρόσβαση χωρίς 
διακρίσεις στα μητρώα πιστωτικών 
στοιχείων των καταναλωτών·

18. υπογραμμίζει κατηγορηματικά πόσο
σημαντικό είναι να βελτιωθεί η προστασία 
των προσωπικών δεδομένων των 
καταναλωτών προτού να δοθεί στα
πιστωτικά ιδρύματα και τους 
διαμεσολαβητές πιστώσεων διασυνοριακή 
πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στα μητρώα 
πιστωτικών στοιχείων των καταναλωτών, 
καθώς διαφορετικά θα ανοίξει διάπλατα 
η πόρτα για την παραβίαση των 
προσωπικών δεδομένων·

Or. de

Τροπολογία 80
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπογραμμίζει κατηγορηματικά πόσο
σημαντικό είναι να δοθεί στα πιστωτικά 
ιδρύματα και τους διαμεσολαβητές 
πιστώσεων διασυνοριακή πρόσβαση χωρίς 
διακρίσεις στα μητρώα πιστωτικών 
στοιχείων των καταναλωτών·

18. υπογραμμίζει κατηγορηματικά πόσο
σημαντικό είναι να δοθεί στα πιστωτικά 
ιδρύματα και τους διαμεσολαβητές 
πιστώσεων διασυνοριακή πρόσβαση χωρίς 
διακρίσεις στα μητρώα πιστωτικών 
στοιχείων των καταναλωτών· υπενθυμίζει, 
ωστόσο, ότι πρέπει να δίνεται η 
δυνατότητα στους καταναλωτές και τις 
ΜΜΕ να επιθεωρούν και, εάν χρειαστεί, 
να διορθώνουν τα προσωπικά τους 
δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 81
John Purvis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπογραμμίζει κατηγορηματικά πόσο
σημαντικό είναι να δοθεί στα πιστωτικά 
ιδρύματα και τους διαμεσολαβητές 
πιστώσεων διασυνοριακή πρόσβαση χωρίς 
διακρίσεις στα μητρώα πιστωτικών 
στοιχείων των καταναλωτών·

18. υπογραμμίζει κατηγορηματικά πόσο
σημαντικό είναι να δοθεί στα πιστωτικά 
ιδρύματα και τους διαμεσολαβητές 
πιστώσεων διασυνοριακή πρόσβαση χωρίς 
διακρίσεις στα μητρώα πιστωτικών 
στοιχείων των καταναλωτών· συνιστά 
επίσης ότι οι τράπεζες πρέπει να 
παροτρύνονται να αξιοποιούν καλύτερα 
πληροφορίες για πιστωτικά στοιχεία που 
υπάρχουν σε διαθεσιμότητα σε άλλα 
κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 82
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπογραμμίζει κατηγορηματικά πόσο
σημαντικό είναι να δοθεί στα πιστωτικά 
ιδρύματα και τους διαμεσολαβητές 
πιστώσεων διασυνοριακή πρόσβαση χωρίς 
διακρίσεις στα μητρώα πιστωτικών 
στοιχείων των καταναλωτών·

18. υπογραμμίζει κατηγορηματικά πόσο
σημαντικό είναι να δοθεί στα πιστωτικά 
ιδρύματα και τους διαμεσολαβητές 
πιστώσεων διασυνοριακή πρόσβαση χωρίς 
διακρίσεις στα μητρώα πιστωτικών 
στοιχείων των καταναλωτών και σε 
μητρώα με στοιχεία σχετικά με απάτες· 
καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει τα 
εμπόδια στις ανταλλαγές δεδομένων 
σχετικά όχι μόνο με τα πιστωτικά 
στοιχεία αλλά και με την απάτη·

Or. fr

Τροπολογία 83
Gianni Pittella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπογραμμίζει κατηγορηματικά πόσο
σημαντικό είναι να δοθεί στα πιστωτικά 
ιδρύματα και τους διαμεσολαβητές 
πιστώσεων διασυνοριακή πρόσβαση χωρίς 
διακρίσεις στα μητρώα πιστωτικών 
στοιχείων των καταναλωτών·

18. υπογραμμίζει κατηγορηματικά πόσο
σημαντικό είναι να δοθεί στα πιστωτικά 
ιδρύματα και τους διαμεσολαβητές 
πιστώσεων διασυνοριακή πρόσβαση χωρίς 
διακρίσεις στα μητρώα πιστωτικών 
στοιχείων των καταναλωτών· και καλεί 
την Επιτροπή να κάνει ό,τι είναι δυνατόν 
προκειμένου να διευκολύνει την 
κινητικότητα των πελατών ούτως ώστε οι 
καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να 
αλλάξουν φορέα, μεταξύ των οποίων θα 
αυξηθεί ο ανταγωνισμός κατ’ αυτόν τον 
τρόπο·

Or. it

Τροπολογία 84
Margarita Starkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18a. προτρέπει την Επιτροπή να 
αποσαφηνίσει το νομικό καθεστώς και το 
εποπτικό πλαίσιο μη τραπεζικών 
παρόχων καταναλωτικής πίστης όπως 
αυτών που έχουν έδρα μόνο στο 
διαδίκτυο ή/και λειτουργούν μόνο μέσω
SMS·

Or. en

Τροπολογία 85
Gianni Pittella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18a. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
δραστηριότητές της σε σχέση με τους
πράκτορες/διαμεσολαβητές πιστώσεων 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
καταναλωτές προστατεύονται και οι 
αμφίβολες πρακτικές πωλήσεων οι οποίες
βλάπτουν τα πλέον ευάλωτα τμήματα του 
πληθυσμού αποτρέπονται·

Or. it

Τροπολογία 86
Gianni Pittella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. υπογραμμίζει τη σημασία των 
αξιόπιστων στοιχείων για τη χορήγηση 
τραπεζικών δανείων, τα οποία θα πρέπει 
να καθίστανται διαθέσιμα βάσει δίκαιων 
και διαφανών κριτηρίων·

Or. it

Τροπολογία 87
Gianni Pittella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18γ. υπογραμμίζει τη σημασία της 
παροχής στους καταναλωτές απλών και
αποτελεσματικών συστημάτων 
εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών, 
συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της 
ενημέρωσης για το σύστημα επίλυσης
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διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών 
διαφορών (FIN-NET) και τις διάφορες 
μορφές και συστήματα εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών (ADR) που 
λειτουργούν στα διάφορα κράτη μέλη·

Or. it

Τροπολογία 88
Margarita Starkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. συνηγορεί υπέρ της κατάργησης της
απαίτησης να υπάρχει φορολογικός
εκπρόσωπος για τις δραστηριότητες σε 
άλλο κράτος μέλος·

20. θεωρεί ότι η κατάργηση της
απαίτησης να υπάρχει φορολογικός
εκπρόσωπος για τις δραστηριότητες σε 
άλλο κράτος μέλος είναι δυνατή μόνο 
εφόσον υπάρχει νομικό πλαίσιο το οποίο 
ορίζει τις εποπτικές αρμοδιότητες και 
ευθύνες των διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 89
Pervenche Berès, Jonathan Evans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21a. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
ένα καταστατικό ευρωπαϊκών εταιρειών 
αλληλασφάλισης ξεκινώντας μια μελέτη 
σκοπιμότητας για το εν λόγω νομοθετικό 
έργο·

Or. en
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