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Amendement 1
Antolín Sánchez Presedo

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat retailbanking een 
beslissende rol speelt in de correcte 
overdracht van monetaire
beleidsvoorwaarden aan de markt, in het 
bijzonder aan het MKB en consumenten,

Or. es

Amendement 2
Margarita Starkevičiūtė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt vast dat niet alleen consumenten, 
maar ook kleine en middelgrote bedrijven 
weinig gebruik maken van 
grensoverschrijdende financiële diensten; 
onderstreept de noodzaak ook het MKB te 
laten profiteren van de voordelen van de 
interne financiële markt; geeft de voorkeur 
aan een definitie als in het genoemde 
onderzoek naar de mededingingssituatie 
in de sector retailbanking;

2. stelt vast dat niet alleen consumenten, 
maar ook kleine en middelgrote bedrijven 
weinig gebruik maken van 
grensoverschrijdende financiële diensten; 
onderstreept de noodzaak ook het MKB te 
laten profiteren van de voordelen van de 
interne financiële markt;

Or. en

Amendement 3
Gianni Pittella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt vast dat niet alleen consumenten, 
maar ook kleine en middelgrote bedrijven 
weinig gebruik maken van 
grensoverschrijdende financiële diensten; 
onderstreept de noodzaak ook het MKB te 
laten profiteren van de voordelen van de 
interne financiële markt; geeft de voorkeur 
aan een definitie als in het genoemde 
onderzoek naar de mededingingssituatie 
in de sector retailbanking;

2. stelt vast dat niet alleen consumenten, 
maar ook kleine en middelgrote bedrijven 
weinig gebruik maken van 
grensoverschrijdende financiële diensten; 
onderstreept de noodzaak ook het MKB te 
laten profiteren van de voordelen van de 
interne financiële markt; wijst er echter op 
dat deze doelstelling moet worden bereikt 
zonder de maatregelen die worden 
genomen voor het harmoniseren of 
verhogen van het niveau van 
consumentenbescherming uit te breiden 
naar het MKB;

Or. it

Amendement 4
Wolf Klinz 

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt vast dat niet alleen consumenten, 
maar ook kleine en middelgrote bedrijven 
weinig gebruik maken van 
grensoverschrijdende financiële diensten; 
onderstreept de noodzaak ook het MKB te 
laten profiteren van de voordelen van de 
interne financiële markt; geeft de voorkeur
aan een definitie als in het genoemde 
onderzoek naar de mededingingssituatie in 
de sector retailbanking;

2. stelt vast dat niet alleen consumenten, 
maar ook kleine en middelgrote bedrijven 
weinig gebruik maken van 
grensoverschrijdende financiële diensten;
onderstreept de noodzaak ook het MKB te 
laten profiteren van de voordelen van de 
interne financiële markt; geeft, voor 
maatregelen van niet-wetgevende aard, de 
voorkeur aan een definitie als in het 
genoemde onderzoek naar de 
mededingingssituatie in de sector 
retailbanking; is echter voorstander van 
een onderscheid tussen particuliere
cliënten en het MKB als het gaat om 
wetgevende maatregelen;

Or. en
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Amendement 5
Olle Schmidt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. gaat ervan uit dat het leveren van 
financiële diensten aan consumenten en het 
MKB op grond van taal en cultuur en de 
behoefte aan persoonlijk contact goeddeels 
een lokale aangelegenheid zal blijven;

3. beseft dat het leveren van financiële 
diensten aan consumenten en het MKB op 
grond van taal en cultuur en de voorkeur 
voor persoonlijk contact goeddeels een 
lokaal karakter heeft, maar moedigt 
particuliere cliënten en kleine bedrijven 
aan te profiteren van de 
concurrentievoordelen en het aanbod van
grensoverschrijdende financiële diensten;

Or. en

Amendement 6
Margarita Starkevičiūtė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. gaat ervan uit dat het leveren van 
financiële diensten aan consumenten en het 
MKB op grond van taal en cultuur en de 
behoefte aan persoonlijk contact goeddeels 
een lokale aangelegenheid zal blijven;

3. gaat ervan uit dat het leveren van 
financiële diensten aan consumenten op 
grond van taal en cultuur en de behoefte 
aan persoonlijk contact goeddeels een 
lokale aangelegenheid zal blijven;

Or. en

Amendement 7
Jean-Paul Gauzès

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. gaat ervan uit dat het leveren van 
financiële diensten aan consumenten en het 

3. gaat ervan uit dat het leveren van 
financiële diensten aan consumenten en het 
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MKB op grond van taal en cultuur en de 
behoefte aan persoonlijk contact goeddeels 
een lokale aangelegenheid zal blijven;

MKB op grond van taal en cultuur en de 
behoefte aan persoonlijk contact goeddeels 
een lokale aangelegenheid zal blijven;
erkent tegelijkertijd de kansen die worden 
gecreëerd door het openstellen van de
retailmarkten aan de aanbodzijde, 
aangezien dit de branche in staat zou 
stellen schaalvoordelen te behalen door
pan-Europese productplatforms te creëren
en op die manier in heel Europa
producten aan te bieden, wat zou leiden 
tot meer diversiteit in de producten en 
meer concurrentie in de nationale
markten; 

Or. en

Amendement 8
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. gaat ervan uit dat het leveren van 
financiële diensten aan consumenten en het 
MKB op grond van taal en cultuur en de 
behoefte aan persoonlijk contact goeddeels 
een lokale aangelegenheid zal blijven;

3. gaat ervan uit dat het leveren van 
financiële diensten aan consumenten en het 
MKB op grond van taal en cultuur en de 
behoefte aan persoonlijk contact goeddeels 
een lokale aangelegenheid zal blijven; is, 
dat gezegd hebbende, van mening dat de 
ontwikkeling van internetdiensten de 
vooruitzichten voor de financiële markten 
van Europa verandert en een 
mogelijkheid biedt om het voortouw te 
nemen bij de ontwikkeling van
consumentendiensten;

Or. sv

Amendement 9
Sahra Wagenknecht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. merkt op dat consumenten slechts in 
zeer geringe mate (minder dan 1%) 
gebruikmaken van grensoverschrijdende
financiële diensten via de telefoon of het
internet en dat de uitgebreide regulering 
van dergelijke diensten op Europees
niveau daarom in geen enkele verhouding 
staat tot de vereisten;

Or. de

Amendement 10
Sahra Wagenknecht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. acht het, gezien de feitelijke 
afwezigheid van een geïntegreerde markt 
voor hypothecaire leningen, niet zinvol te 
proberen op kunstmatige wijze een 
dergelijke markt te creëren door een 
Europees rechtskader op te zetten;

Or. de

Amendement 11
Margarita Starkevičiūtė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. onderstreept dat een interne markt voor 
financiële diensten ten behoeve van 
consumenten en MKB alleen kan ontstaan 
door maatregelen die op een evenwichtige 
manier een veilige omgeving scheppen 
voor zowel de vraag- als de aanbodkant;

4. onderstreept dat een interne markt voor 
financiële diensten ten behoeve van 
consumenten alleen kan ontstaan door 
maatregelen die op een evenwichtige 
manier een veilige omgeving scheppen 
voor zowel de vraag- als de aanbodkant;
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Or. en

Amendement 12
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. onderstreept dat een interne markt voor 
financiële diensten ten behoeve van
consumenten en MKB alleen kan ontstaan 
door maatregelen die op een evenwichtige 
manier een veilige omgeving scheppen 
voor zowel de vraag- als de aanbodkant;

4. onderstreept dat een interne markt voor 
financiële diensten ten behoeve van 
consumenten en MKB alleen kan ontstaan 
door maatregelen die op een evenwichtige 
manier een veilige omgeving scheppen 
voor zowel de vraag- als de aanbodkant;
acht het van cruciaal belang dat 
dergelijke maatregelen een vorm 
aannemen die de weg vrijmaakt voor
nieuwe producten, diensten en 
marktdeelnemers; 

Or. sv

Amendement 13
Gianni Pittella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. onderstreept dat een interne markt voor 
financiële diensten ten behoeve van 
consumenten en MKB alleen kan ontstaan 
door maatregelen die op een evenwichtige 
manier een veilige omgeving scheppen 
voor zowel de vraag- als de aanbodkant;

4. onderstreept dat een interne markt voor 
financiële diensten ten behoeve van 
consumenten en MKB alleen kan ontstaan 
door maatregelen die op een evenwichtige 
manier een veilige omgeving scheppen 
voor zowel de vraag- als de aanbodkant, 
ook met betrekking tot de voorwaarden 
voor verhaal;

Or. en
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Amendement 14
Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. erkent tegelijkertijd de kansen die 
worden gecreëerd door het openstellen 
van de retailmarkten aan de aanbodzijde; 
is van mening dat dit de branche in staat 
zou stellen schaalvoordelen te behalen 
door pan-Europese productplatforms te 
creëren en op die manier in heel Europa 
producten aan te bieden, wat zou leiden 
tot meer diversiteit in de producten en 
meer concurrentie in de nationale 
markten, waarvan de consumenten 
kunnen profiteren;

Or. en

Amendement 15
Margarita Starkevičiūtė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. benadrukt dat het noodzakelijk is 
een kader en nationale mandaten voor 
samenwerking tussen nationale 
toezichthoudende autoriteiten te 
onderzoeken en te definiëren om op korte 
termijn een praktische oplossing te bieden
voor het toezicht op grensoverschrijdende 
financiële retailgroepen; is positief over
colleges van toezichthouders die zich 
bezighouden met financiële 
conglomeraten die in meerdere
rechtsgebieden actief zijn;

Or. en
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Amendement 16
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. herinnert aan het feit dat de
gemeenschappelijke markt vaak meer in 
het voordeel van de aanbieders dan van de 
consumenten werkt; spreekt zich uit voor 
het vereenvoudigen van de financiële
wetgeving en het wegnemen van barrières
voor de mobiliteit van consumenten, zoals 
kosten voor het opheffen van een 
rekening; benadrukt echter dat 
vereenvoudiging niet mag leiden tot
verlaging van de 
consumentenbescherming; stelt dat het 
wegnemen van barrières niet tot gevolg 
mag hebben dat producten duurder 
worden;

Or. en

Amendement 17
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Ondertitel voor paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

Betere wetgeving Betere regelgeving

Or. en

Amendement 18
Gianni Pittella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. ondersteunt het uitgangspunt van de 
Commissie alleen initiatieven te nemen die 
aantoonbaar concrete voordelen voor de 
burgers opleveren, degelijk zijn 
onderbouwd, en onderworpen werden aan 
zorgvuldig impactonderzoek; is het ermee 
eens dat in het geval van de binnenmarkt 
voor financiële diensten ten behoeve van 
consumenten en het MKB alleen de 
toename van grensoverschrijdende 
activiteit het nemen van maatregelen 
rechtvaardigt;

5. ondersteunt het uitgangspunt van de 
Commissie alleen initiatieven te nemen die 
aantoonbaar concrete voordelen voor de 
burgers opleveren, degelijk zijn 
onderbouwd, en onderworpen werden aan 
zorgvuldig impactonderzoek; 

Or. it

Amendement 19
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. ondersteunt het uitgangspunt van de 
Commissie alleen initiatieven te nemen die 
aantoonbaar concrete voordelen voor de 
burgers opleveren, degelijk zijn 
onderbouwd, en onderworpen werden aan 
zorgvuldig impactonderzoek; is het ermee 
eens dat in het geval van de binnenmarkt 
voor financiële diensten ten behoeve van 
consumenten en het MKB alleen de 
toename van grensoverschrijdende 
activiteit het nemen van maatregelen 
rechtvaardigt;

5. ondersteunt het uitgangspunt van de 
Commissie alleen initiatieven te nemen die 
aantoonbaar concrete voordelen voor de 
burgers opleveren, degelijk zijn 
onderbouwd, en onderworpen werden aan 
zorgvuldig impactonderzoek; is het ermee 
eens dat de toename van 
grensoverschrijdende activiteit van 
cruciaal belang is voor de keuzevrijheid 
van de consumenten, voor de opbloei van
lokale financiële markten en voor een 
beter concurrentievermogen, dat zorgt 
voor lagere kosten en meer dynamische 
ontwikkeling;

Or. sv
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Amendement 20
Margarita Starkevičiūtė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. ondersteunt het uitgangspunt van de 
Commissie alleen initiatieven te nemen die 
aantoonbaar concrete voordelen voor de 
burgers opleveren, degelijk zijn 
onderbouwd, en onderworpen werden aan 
zorgvuldig impactonderzoek; is het ermee 
eens dat in het geval van de binnenmarkt 
voor financiële diensten ten behoeve van 
consumenten en het MKB alleen de 
toename van grensoverschrijdende 
activiteit het nemen van maatregelen 
rechtvaardigt;

5. ondersteunt het uitgangspunt van de 
Commissie alleen initiatieven te nemen die 
aantoonbaar concrete voordelen voor de 
burgers opleveren, degelijk zijn 
onderbouwd, en onderworpen werden aan 
zorgvuldig impactonderzoek; is het ermee 
eens dat in het geval van de binnenmarkt 
voor financiële diensten ten behoeve van 
consumenten alleen de toename van 
grensoverschrijdende activiteit het nemen 
van maatregelen rechtvaardigt;

Or. en

Amendement 21
Cornelis Visser

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. ondersteunt het uitgangspunt van de 
Commissie alleen initiatieven te nemen die 
aantoonbaar concrete voordelen voor de 
burgers opleveren, degelijk zijn 
onderbouwd, en onderworpen werden aan 
zorgvuldig impactonderzoek; is het ermee 
eens dat in het geval van de binnenmarkt 
voor financiële diensten ten behoeve van 
consumenten en het MKB alleen de 
toename van grensoverschrijdende 
activiteit het nemen van maatregelen 
rechtvaardigt;

5. ondersteunt het uitgangspunt van de 
Commissie alleen initiatieven te nemen die 
aantoonbaar concrete voordelen voor de 
burgers opleveren, degelijk zijn 
onderbouwd en onderworpen werden aan 
zorgvuldig impactonderzoek naar 
kosteneffectiviteiten als er aangetoond 
wordt dat er deficiënties in het 
grensoverschrijdende verkeer zijn en dat 
de voorgestelde maatregelen 
daadwerkelijk effectief zijn om die 
deficiënties weg te werken; is het ermee 
eens dat in het geval van de binnenmarkt 
voor financiële diensten ten behoeve van 
consumenten en het MKB alleen de 
toename van grensoverschrijdende 
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activiteit het nemen van maatregelen 
rechtvaardigt;

Or. nl

Amendement 22
Zsolt László Becsey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is van mening dat een gericht
harmonisatiebeginsel dat volledige 
harmonisatie inhoudt van de essentiële
elementen die van belang worden geacht 
voor integraties van de hypothekenmarkt
en de markt voor consumentenkredieten, 
zoals precontractuele informatie, jaarlijks 
in rekening te brengen percentages en het 
recht op stopzetting, moet worden 
toegepast om consumenten in staat te 
stellen goed geïnformeerde beslissingen te 
nemen over de aanschaf van diverse
retailbankingproducten;

Or. en

Amendement 23
Harald Ettl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt dat het vereenvoudigen 
van de levering van financiële diensten en 
het wegnemen van barrières voor de 
mobiliteit van consumenten niet mag 
leiden tot een daling van het niveau van 
consumentenbescherming in de lidstaten;

Or. de
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Amendement 24
Sahra Wagenknecht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. stelt vast dat de huidige juridische 
uitgangspunten van minimale 
harmonisatie en volledige harmonisatie 
gekenmerkt worden door een zekere 
spanning tussen het streven naar 
vereenvoudiging van het 
grensoverschrijdend handelsverkeer en de 
wens tot handhaving van nationale 
normen ter bescherming van de 
consument;

7. acht het gerechtvaardigd dat lidstaten 
in de toekomst de Europese 
minimumnormen voor 
consumentenbescherming blijven 
overschrijden en dat als gevolg daarvan 
de gelijke concurrentieomstandigheden 
beperkt worden;

Or. de

Amendement 25
Gianni Pittella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. stelt vast dat de huidige juridische 
uitgangspunten van minimale 
harmonisatie en volledige harmonisatie 
gekenmerkt worden door een zekere 
spanning tussen het streven naar 
vereenvoudiging van het 
grensoverschrijdend handelsverkeer en de 
wens tot handhaving van nationale 
normen ter bescherming van de 
consument;

7. stelt vast dat, van de diverse mogelijke
juridische uitgangspunten, integratie van 
de retailmarkt wellicht beter kan worden 
nagestreefd door middel van gerichte
volledige harmonisatie in combinatie met 
het beginsel van wederzijdse erkenning;

Or. it



AM\713933NL.doc 15/47 PE404.445v01-00

NL

Amendement 26
Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. stelt vast dat de huidige juridische 
uitgangspunten van minimale harmonisatie 
en volledige harmonisatie gekenmerkt 
worden door een zekere spanning tussen 
het streven naar vereenvoudiging van het 
grensoverschrijdend handelsverkeer en de 
wens tot handhaving van nationale normen 
ter bescherming van de consument;

7. stelt vast dat de huidige juridische 
uitgangspunten van minimale harmonisatie 
en volledige harmonisatie gekenmerkt 
worden door een zekere spanning tussen 
het streven naar vereenvoudiging van het 
grensoverschrijdend handelsverkeer en de 
wens tot handhaving van nationale normen 
ter bescherming van de consument; stelt 
een hoge mate van gerichte volledige
harmonisatie van de regels voor
financiële dienstverlening voor; is van 
mening dat voor die elementen waarvoor
harmonisatie niet haalbaar is, wederzijdse 
erkenning met betrekking tot de 
verschillende nationale regels zou moeten 
gelden;

Or. en

Amendement 27
Antolín Sánchez Presedo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. beschouwt een optioneel wettelijk kader 
zoals de “28ste regelingen” als een 
mogelijk nieuwe aanzet tot een Europese 
regeling, om een grensoverschrijdend 
aanbod mogelijk te maken dat voldoet aan 
uniforme hoge eisen ter bescherming van 
de consument; roept de Commissie 
nogmaals op een tijdschema voor het 
uitwerken van een “28ste regeling” te 
presenteren;

Schrappen

Or. es
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Amendement 28
Gianni Pittella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. beschouwt een optioneel wettelijk kader 
zoals de “28ste regelingen” als een 
mogelijk nieuwe aanzet tot een Europese 
regeling, om een grensoverschrijdend 
aanbod mogelijk te maken dat voldoet aan 
uniforme hoge eisen ter bescherming van 
de consument; roept de Commissie 
nogmaals op een tijdschema voor het 
uitwerken van een “28ste regeling” te 
presenteren;

8. erkent dat de mogelijkheid van een
“28ste regeling” geen adequaat substituut 
is voor de doelstellingen en effecten van
gerichte volledige harmonisatie in de 
retailsector; roept de Commissie echter op
praktische evaluaties uit te voeren met 
betrekking tot de toepasbaarheid van de
“28ste regeling”om vast te stellen of deze 
in bepaalde sectoren positieve resultaten 
zou kunnen opleveren. De voordelen en 
mogelijke nadelen met betrekking tot de 
aanneming daarvan moeten echter voor 
elk geval afzonderlijk worden beoordeeld;

Or. it

Amendement 29
Christian Ehler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. beschouwt een optioneel wettelijk kader 
zoals de “28ste regelingen” als een mogelijk 
nieuwe aanzet tot een Europese regeling, 
om een grensoverschrijdend aanbod 
mogelijk te maken dat voldoet aan 
uniforme hoge eisen ter bescherming van 
de consument; roept de Commissie 
nogmaals op een tijdschema voor het 
uitwerken van een “28ste regeling” te 
presenteren;

8. beschouwt een optioneel wettelijk kader 
zoals de “28ste regelingen” als een mogelijk 
nieuwe aanzet tot een Europese regeling, 
om een grensoverschrijdend aanbod 
mogelijk te maken dat voldoet aan 
uniforme hoge eisen ter bescherming van 
de consument; roept de Commissie 
nogmaals op een tijdschema voor een 
onderzoek naar de gebieden waarin de 
ontwikkeling van een “28ste regeling” de 
moeite waard is te presenteren;

Or. de
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Amendement 30
Ieke van den Burg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. beschouwt een optioneel wettelijk kader 
zoals de “28ste regelingen” als een 
mogelijk nieuwe aanzet tot een Europese 
regeling, om een grensoverschrijdend
aanbod mogelijk te maken dat voldoet aan 
uniforme hoge eisen ter bescherming van 
de consument; roept de Commissie 
nogmaals op een tijdschema voor het 
uitwerken van een “28ste regeling” te 
presenteren;

8. beschouwt de optie van een “28ste

regeling” als een mogelijk nieuwe aanzet 
tot een Europese regeling, om een mobiele
grensoverschrijdende gebruikerstoegang 
mogelijk te maken tot vereenvoudigde 
pan-Europese financiële producten die 
voldoen aan uniforme hoge eisen ter 
bescherming van de consument; roept de 
Commissie nogmaals op een tijdschema 
voor het uitwerken van een “28ste regeling” 
te presenteren;

Or. en

Amendement 31
Sharon Bowles

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. beschouwt een optioneel wettelijk kader 
zoals de “28ste regelingen” als een mogelijk 
nieuwe aanzet tot een Europese regeling, 
om een grensoverschrijdend aanbod 
mogelijk te maken dat voldoet aan 
uniforme hoge eisen ter bescherming van 
de consument; roept de Commissie 
nogmaals op een tijdschema voor het 
uitwerken van een “28ste regeling” te 
presenteren;

8. beschouwt een optioneel wettelijk kader 
zoals de “28ste regelingen” als een mogelijk 
nieuwe aanzet tot een Europese regeling, 
om een grensoverschrijdend aanbod 
mogelijk te maken dat voldoet aan 
uniforme hoge eisen ter bescherming van 
de consument; roept de Commissie 
nogmaals op het uitwerken van een “28ste 

regeling” te onderzoeken;

Or. en
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Amendement 32
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. beschouwt een optioneel wettelijk kader 
zoals de “28ste regelingen” als een mogelijk 
nieuwe aanzet tot een Europese regeling, 
om een grensoverschrijdend aanbod 
mogelijk te maken dat voldoet aan 
uniforme hoge eisen ter bescherming van 
de consument; roept de Commissie 
nogmaals op een tijdschema voor het 
uitwerken van een “28ste regeling” te 
presenteren;

8. beschouwt een optioneel wettelijk kader 
zoals de “28ste regelingen” als een mogelijk 
nieuwe aanzet tot een Europese regeling, 
om een grensoverschrijdend aanbod 
mogelijk te maken dat voldoet aan 
uniforme hoge eisen ter bescherming van 
de consument; is van mening dat dit geen 
obstakel mag vormen voor nieuwe 
diensten en producten, die een 
noodzakelijke component vormen in de 
ontwikkeling van de financiële sector; 
roept de Commissie nogmaals op een 
tijdschema voor het uitwerken van een 
“28ste regeling” te presenteren;

Or. sv

Amendement 33
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. beschouwt een optioneel wettelijk kader 
zoals de “28ste regelingen” als een mogelijk 
nieuwe aanzet tot een Europese regeling, 
om een grensoverschrijdend aanbod 
mogelijk te maken dat voldoet aan 
uniforme hoge eisen ter bescherming van 
de consument; roept de Commissie 
nogmaals op een tijdschema voor het 
uitwerken van een “28ste regeling” te 
presenteren;

8. spreekt zijn twijfel uit over een 
optioneel wettelijk kader zoals de “28ste

regelingen” als een mogelijk nieuwe aanzet 
tot een Europese regeling, om een 
grensoverschrijdend aanbod mogelijk te 
maken dat voldoet aan uniforme hoge eisen 
ter bescherming van de consument; 
benadrukt dat het niet duidelijk is welk
wettelijk beschermingssysteem zou 
worden gebruikt voor het oplossen van 
geschillen die voortkomen uit een “28ste

regeling”, d.w.z. welke rechtbank of
alternatieve arbitragerechtbank hiertoe 
bevoegd is; 
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Or. en

Amendement 34
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. beschouwt een optioneel wettelijk kader 
zoals de “28ste regelingen” als een mogelijk 
nieuwe aanzet tot een Europese regeling, 
om een grensoverschrijdend aanbod 
mogelijk te maken dat voldoet aan 
uniforme hoge eisen ter bescherming van 
de consument; roept de Commissie 
nogmaals op een tijdschema voor het 
uitwerken van een “28ste regeling” te 
presenteren;

Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst

Or. en

Amendement 35
Sahra Wagenknecht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. staat afwijzend tegenover 
gestandaardiseerde producten, omdat dat 
tot minder diversiteit leidt;

9. beschouwt certificering van producten
in overeenstemming met internationale 
normen als verstandig, aangezien het 
daardoor mogelijk wordt verschillende 
aspecten van de dienst op een 
betrouwbare en transparante manier te 
beoordelen;

Or. de
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Amendement 36
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. staat afwijzend tegenover 
gestandaardiseerde producten, omdat dat 
tot minder diversiteit leidt;

9. staat afwijzend tegenover 
standaardisering van producten door 
middel van wetgeving, omdat dat tot 
minder diversiteit leidt;

Or. en

Amendement 37
Antolín Sánchez Presedo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. staat afwijzend tegenover 
gestandaardiseerde producten, omdat dat 
tot minder diversiteit leidt;

9. staat afwijzend tegenover 
gestandaardiseerde producten, voor zover
dat tot minder diversiteit leidt en 
benadrukt het belang van grotere 
vergelijkbaarheid tussen basisproducten
om het vertrouwen te versterken, de 
concurrentie in de branche aan te 
moedigen en de consumentenbescherming 
te bevorderen;

Or. es

Amendement 38
Margarita Starkevičiūtė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. staat afwijzend tegenover
gestandaardiseerde producten, omdat dat

9. merkt op dat gestandaardiseerde 
producten tot minder diversiteit kunnen 
leiden; is echter van mening dat
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tot minder diversiteit leidt; standaardisering van productkosten en -
informatie de keuze van de consumenten 
vergroot omdat het hen de mogelijkheid 
geeft financiële retailproducten met 
elkaar te vergelijken;

Or. en

Amendement 39
Ieke van den Burg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de Commissie voorstellen te 
doen voor het stroomlijnen van de 
voorschriften met betrekking tot de
informatie, verspreiding en organisatie
van vergelijkbare retailproducten in de
Europese wet- en regelgeving in de
verschillende sectoren van de financiële
markt; is van mening dat dit, in het 
bijzonder met betrekking tot gemengde
retailproducten (zoals aan belegging 
gekoppelde levensverzekeringen of andere 
langlopende spaarproducten),
noodzakelijk is voor het voorkomen van 
toezichtsarbitrage en een ongelijk 
werkterrein voor de distributeurs van deze 
producten en de verspreiding van 
misleidende en verwarrende informatie
naar (potentiële) consumenten; stelt voor 
dat het op basis van de huidige studie en 
raadpleging met betrekking tot 
concurrerende retailbeleggingsproducten
de moeite waard zou zijn om na te denken 
over het uitbreiden van de toepassing van 
de basisbeginselen die zijn vastgelegd in 
Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten 
voor financiële instrumenten (MiFID),
zoals ‘beste advies’ en ‘ken uw klant’,
naar alle vergelijkbare
beleggingsproducten, naar evenredigheid 
van de complexiteit daarvan;
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Or. en

Amendement 40
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat een effectieve 
zelfregulering van de financiële 
dienstensector de voorkeur verdient boven 
iedere wettelijke regeling; nodigt de 
financiële dienstensector uit gericht te 
streven naar een verwezenlijking van de 
doelen uit het genoemde Groenboek, 
opdat wettelijk bindende maatregelen 
minder nodig zullen zijn;

Schrappen

Or. en

Amendement 41
Sahra Wagenknecht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat een effectieve 
zelfregulering van de financiële 
dienstensector de voorkeur verdient boven 
iedere wettelijke regeling; nodigt de 
financiële dienstensector uit gericht te 
streven naar een verwezenlijking van de 
doelen uit het genoemde Groenboek, opdat 
wettelijk bindende maatregelen minder 
nodig zullen zijn;

10. nodigt de financiële dienstensector uit 
gericht te streven naar een verwezenlijking 
van de doelen uit het genoemde 
Groenboek, opdat wettelijk bindende 
maatregelen minder nodig zullen zijn;

Or. de
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Amendement 42
Gianni Pittella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat een effectieve
zelfregulering van de financiële 
dienstensector de voorkeur verdient boven 
iedere wettelijke regeling; nodigt de 
financiële dienstensector uit gericht te 
streven naar een verwezenlijking van de 
doelen uit het genoemde Groenboek, opdat 
wettelijk bindende maatregelen minder 
nodig zullen zijn;

10. benadrukt dat zelfregulering van de 
financiële dienstensector op zichzelf niet 
voldoende zou zijn om verwezenlijking 
van de doelen uit het genoemde Groenboek
mogelijk te maken;

Or. it

Amendement 43
Ieke van den Burg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat een effectieve 
zelfregulering van de financiële 
dienstensector de voorkeur verdient boven 
iedere wettelijke regeling; nodigt de 
financiële dienstensector uit gericht te 
streven naar een verwezenlijking van de 
doelen uit het genoemde Groenboek, opdat 
wettelijk bindende maatregelen minder 
nodig zullen zijn;

10. benadrukt dat een effectieve 
zelfregulering van de financiële 
dienstensector in sommige gevallen 
mogelijk de voorkeur verdient boven een 
wettelijke regeling; nodigt de financiële 
dienstensector uit gericht te streven naar 
een verwezenlijking van de doelen uit het 
genoemde Groenboek;

Or. en

Amendement 44
Harald Ettl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat een effectieve 
zelfregulering van de financiële 
dienstensector de voorkeur verdient boven 
iedere wettelijke regeling; nodigt de 
financiële dienstensector uit gericht te 
streven naar een verwezenlijking van de 
doelen uit het genoemde Groenboek, opdat 
wettelijk bindende maatregelen minder 
nodig zullen zijn;

10. benadrukt dat een effectieve 
zelfregulering van de financiële 
dienstensector de voorkeur verdient boven 
iedere overmatig specifieke wettelijke 
regeling; nodigt de financiële 
dienstensector uit gericht te streven naar 
een verwezenlijking van de doelen uit het 
genoemde Groenboek, opdat wettelijk 
bindende maatregelen minder nodig zullen 
zijn;

Or. de

Amendement 45
Sahra Wagenknecht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verwelkomt, in verband met de 
voorgestelde versterking van de juridische 
zekerheid voor consumenten, de 
introductie van het beginsel dat de wet 
van het land waar de consument 
normaliter verblijft van toepassing is op 
het contract indien de dienstverlener dat 
land heeft opgenomen in zijn 
bedrijfsactiviteiten;

Or. de

Amendement 46
Sahra Wagenknecht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. wijst erop dat er een bijzondere 
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zorgplicht van toepassing moet zijn op het 
op de markt brengen van spaar- en 
pensioenproducten, aangezien de 
beslissingen die consumenten op dat 
gebied nemen doorgaans beslissingen van 
groot belang zijn die de consumenten 
slechts eenmaal in hun leven nemen;

Or. de

Amendement 47
Sahra Wagenknecht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat concurrentie op 
Europees niveau en een 
grensoverschrijdend aanbod van 
financiële diensten een eerste vereiste zijn 
voor het scheppen van een interne markt 
voor financiële diensten ten behoeve van 
consumenten en het MKB; herinnert 
eraan dat gezonde concurrentie leidt tot 
lage prijzen;

Schrappen

Or. de

Amendement 48
Gianni Pittella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat concurrentie op 
Europees niveau en een 
grensoverschrijdend aanbod van financiële 
diensten een eerste vereiste zijn voor het 
scheppen van een interne markt voor 
financiële diensten ten behoeve van 
consumenten en het MKB; herinnert eraan 

11. benadrukt een grensoverschrijdend 
aanbod van financiële diensten ook kan 
helpen bij het scheppen van een interne 
markt voor financiële diensten ten behoeve 
van consumenten en het MKB; herinnert 
eraan dat gezonde concurrentie tussen 
aanbieders hoofdzakelijk leidt tot lage 
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dat gezonde concurrentie leidt tot lage 
prijzen;

prijzen en een toename van de kwaliteit 
van de geleverde diensten;

Or. it

Amendement 49
Margarita Starkevičiūtė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat concurrentie op Europees 
niveau en een grensoverschrijdend aanbod 
van financiële diensten een eerste vereiste 
zijn voor het scheppen van een interne 
markt voor financiële diensten ten behoeve 
van consumenten en het MKB; herinnert 
eraan dat gezonde concurrentie leidt tot 
lage prijzen;

11. benadrukt dat concurrentie op Europees 
niveau en een grensoverschrijdend aanbod 
van financiële diensten een eerste vereiste 
zijn voor het scheppen van een interne 
markt voor financiële diensten ten behoeve 
van consumenten; herinnert eraan dat 
gezonde concurrentie leidt tot lage prijzen;

Or. en

Amendement 50
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat concurrentie op Europees 
niveau en een grensoverschrijdend aanbod 
van financiële diensten een eerste vereiste 
zijn voor het scheppen van een interne 
markt voor financiële diensten ten behoeve 
van consumenten en het MKB; herinnert 
eraan dat gezonde concurrentie leidt tot 
lage prijzen;

11. benadrukt dat concurrentie op Europees 
niveau en een grensoverschrijdend aanbod 
van financiële diensten een eerste vereiste 
zijn voor het scheppen van een interne 
markt voor financiële diensten ten behoeve 
van consumenten en het MKB; herinnert 
eraan dat gezonde concurrentie leidt tot 
lage prijzen, meer keus en een betere 
kwaliteit;

Or. en
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Amendement 51
Zsolt László Becsey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat concurrentie op Europees 
niveau en een grensoverschrijdend aanbod 
van financiële diensten een eerste vereiste 
zijn voor het scheppen van een interne 
markt voor financiële diensten ten behoeve 
van consumenten en het MKB; herinnert 
eraan dat gezonde concurrentie leidt tot 
lage prijzen;

11. benadrukt dat concurrentie op Europees 
niveau en een grensoverschrijdend aanbod 
van financiële diensten een eerste vereiste 
zijn voor het scheppen van een interne 
markt voor financiële diensten ten behoeve 
van consumenten en het MKB; herinnert 
eraan dat gezonde concurrentie leidt tot 
lage prijzen; waarbij eraan gedacht moet 
worden dat de belangrijke financiële
richtlijnen (Richtlijn 2006/48/EG
betreffende de toegang tot en de 
uitoefening van de werkzaamheden van 
kredietinstellingen, Richtlijn 2006/49/EG
inzake de kapitaaltoereikendheid van 
beleggingsondernemingen en 
kredietinstellingen en de bovengenoemde
toekomstige richtlijn inzake 
kredietovereenkomsten voor 
consumenten) ten gunste van het MKB
hun vruchten afwerpen op voorwaarde 
dat de lokale concurrentie op het gebied 
van retailbanking intens is, wat helpt de
positieve invloeden die gekoppeld zijn aan 
de financiële regels te realiseren;

Or. en

Amendement 52
Olle Schmidt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verwelkomt het initiatief van de
betalingsbranche om een ‘Single 
European Payments Area’ in het leven te 
roepen, maar benadrukt dat een dergelijk
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systeem moet leiden tot meer 
transparantie, in het bijzonder met 
betrekking tot de interbancaire tarieven;

Or. en

Amendement 53
Gianni Pittella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. herinnert de Commissie eraan dat een 
groot aantal marktdeelnemers een garantie 
vormt voor werkelijke concurrentie tussen 
de aanbieders van financiële diensten; 
herinnert aan zijn resolutie over de 
voortschrijdende consolidatie in de 
financiële dienstensector, waarin 
geconstateerd wordt dat de pluralistische 
structuur van de Europese bankmarkt, 
waarin financiële instellingen afhankelijk 
van hun respectieve commerciële doelen 
verschillende rechtsvormen kunnen 
aannemen, uitgesproken gunstig is voor de 
Europese economie;

12. herinnert de Commissie eraan dat een 
groot aantal aanbieders en het voldoen 
aan andere vereisten, zoals de 
beschikbaarheid van uitgebreide 
informatie, een garantie vormen voor 
werkelijke concurrentie tussen de 
aanbieders van financiële diensten; 
herinnert aan zijn resolutie over de 
voortschrijdende consolidatie in de 
financiële dienstensector, waarin 
geconstateerd wordt dat de pluralistische 
structuur van de Europese bankmarkt, 
waarin financiële instellingen afhankelijk 
van hun respectieve commerciële doelen 
verschillende rechtsvormen kunnen 
aannemen, uitgesproken gunstig is voor de 
Europese economie;

Or. it

Amendement 54
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. herinnert de Commissie eraan dat een 
groot aantal marktdeelnemers een garantie 
vormt voor werkelijke concurrentie tussen 

12. herinnert de Commissie eraan dat een 
groot aantal marktdeelnemers een garantie 
vormt voor werkelijke concurrentie tussen 
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de aanbieders van financiële diensten; 
herinnert aan zijn resolutie over de 
voortschrijdende consolidatie in de 
financiële dienstensector, waarin 
geconstateerd wordt dat de pluralistische 
structuur van de Europese bankmarkt, 
waarin financiële instellingen afhankelijk 
van hun respectieve commerciële doelen 
verschillende rechtsvormen kunnen 
aannemen, uitgesproken gunstig is voor de 
Europese economie;

de aanbieders van financiële diensten; 
merkt in dit verband op dat financiële
bemiddeling van groot belang is om de
individuele consument in staat te stellen
gebruik te maken van de mogelijkheden 
die de Europese markt biedt; herinnert aan 
zijn resolutie over de voortschrijdende 
consolidatie in de financiële dienstensector, 
waarin geconstateerd wordt dat de 
pluralistische structuur van de Europese 
bankmarkt, waarin financiële instellingen
afhankelijk van hun respectieve 
commerciële doelen verschillende 
rechtsvormen kunnen aannemen, 
uitgesproken gunstig is voor de Europese 
economie;

Or. sv

Amendement 55
Udo Bullmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. herinnert de Commissie eraan dat een 
groot aantal marktdeelnemers een garantie 
vormt voor werkelijke concurrentie tussen 
de aanbieders van financiële diensten; 
herinnert aan zijn resolutie over de 
voortschrijdende consolidatie in de 
financiële dienstensector, waarin 
geconstateerd wordt dat de pluralistische 
structuur van de Europese bankmarkt, 
waarin financiële instellingen afhankelijk 
van hun respectieve commerciële doelen 
verschillende rechtsvormen kunnen 
aannemen, uitgesproken gunstig is voor de 
Europese economie;

12. herinnert de Commissie eraan dat een 
groot aantal marktdeelnemers een garantie 
vormt voor werkelijke concurrentie tussen 
de aanbieders van financiële diensten; 
herinnert aan zijn resolutie over de 
voortschrijdende consolidatie in de 
financiële dienstensector, waarin 
geconstateerd wordt dat de pluralistische 
structuur van de Europese bankmarkt, 
waarin financiële instellingen afhankelijk 
van hun respectieve commerciële doelen 
verschillende rechtsvormen kunnen 
aannemen, uitgesproken gunstig is voor de 
Europese economie en de Europese
consument en een belangrijke bijdrage 
heeft geleverd aan de stabiliteit van de 
financiële markt;

Or. de
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Amendement 56
Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. herinnert de Commissie eraan dat een 
groot aantal marktdeelnemers een garantie 
vormt voor werkelijke concurrentie tussen 
de aanbieders van financiële diensten; 
herinnert aan zijn resolutie over de 
voortschrijdende consolidatie in de 
financiële dienstensector, waarin 
geconstateerd wordt dat de pluralistische 
structuur van de Europese bankmarkt, 
waarin financiële instellingen afhankelijk 
van hun respectieve commerciële doelen 
verschillende rechtsvormen kunnen 
aannemen, uitgesproken gunstig is voor de 
Europese economie;

12. herinnert de Commissie eraan dat een 
groot aantal marktdeelnemers die onder 
gelijke omstandigheden concurreren een 
garantie vormt voor werkelijke 
concurrentie tussen de aanbieders van 
financiële diensten; herinnert aan zijn 
resolutie over de voortschrijdende 
consolidatie in de financiële dienstensector, 
waarin gesteld wordt dat de pluralistische 
structuur van de Europese bankmarkt, 
waarin financiële instellingen afhankelijk 
van hun respectieve commerciële doelen 
verschillende rechtsvormen kunnen 
aannemen, uitgesproken gunstig is voor de 
Europese sociale markteconomie;

Or. en

Amendement 57
Margarita Starkevičiūtė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. herinnert de Commissie eraan dat een 
groot aantal marktdeelnemers een garantie 
vormt voor werkelijke concurrentie tussen 
de aanbieders van financiële diensten; 
herinnert aan zijn resolutie over de 
voortschrijdende consolidatie in de 
financiële dienstensector, waarin 
geconstateerd wordt dat de pluralistische 
structuur van de Europese bankmarkt, 
waarin financiële instellingen afhankelijk 
van hun respectieve commerciële doelen 

12. herinnert de Commissie eraan dat een 
groot aantal marktdeelnemers en het 
waarborgen van een aanpak van ‘geleide 
open architectuur’ in combinatie met de 
levering van financiële retaildiensten een 
garantie zou kunnen vormen voor 
werkelijke concurrentie tussen de 
aanbieders van financiële diensten; 
herinnert aan zijn resolutie over de 
voortschrijdende consolidatie in de 
financiële dienstensector, waarin 
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verschillende rechtsvormen kunnen 
aannemen, uitgesproken gunstig is voor de 
Europese economie;

geconstateerd wordt dat de pluralistische 
structuur van de Europese bankmarkt, 
waarin financiële instellingen afhankelijk 
van hun respectieve commerciële doelen 
verschillende rechtsvormen kunnen 
aannemen zonder dat dit de concurrentie 
ondermijnt, uitgesproken gunstig is voor 
de Europese economie;

Or. en

Amendement 58
Pervenche Berès, Jonathan Evans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. wijst op de belangrijke rol die 
onderlinge verzekeringen spelen in de 
Europese verzekeringsmarkt, met 68% 
van de verzekeringsmaatschappijen en
25% van het marktaandeel en 
dienstverlening aan meer dan 230 miljoen 
Europese burgers; benadrukt dat de 
huidige hulpmiddelen voor het 
ontwikkelen van bedrijfsactiviteiten in de 
interne markt niet goed samengaan met 
de onderlinge bedrijfsstructuur;

Or. en

Amendement 59
Pervenche Berès, Jonathan Evans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. wijst erop dat een statuut voor een
Europese onderlinge maatschappij
onderlinge verzekeraars in staat zou 
stellen op hetzelfde gelijke werkterrein te 
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opereren als andere 
verzekeringsmaatschappijen, in het 
bijzonder in een grensoverschrijdende 
situatie, wat het aanbod van 
verzekeringsproducten zou vergroten; 
benadrukt dat onderlinge organisaties, 
door middel van hun bestuur, waarbij hun 
klanten direct betrokken zijn, bijdragen 
aan een groter algeheel 
consumentenvertrouwen in de financiële 
markten van de EU; is er sterk van 
overtuigd dat de democratische opzet van 
het bestuur in onderlinge organisaties in 
staat is het bewustzijn van de 
consumenten van en hun deelname aan 
de financiële markten te vergroten;

Or. en

Amendement 60
Pervenche Berès, Jonathan Evans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quater. merkt op dat een groter aanbod 
van verzekeringsproducten alsmede het
niet op winst gerichte karakter dat 
onderlinge organisaties kenmerkt de 
concurrentie tussen de aanbieders zou 
vergroten, wat zou leiden tot meer keus en 
mogelijk aantrekkelijkere
productaanbiedingen aan de Europese
consument;

Or. en

Amendement 61
Sahra Wagenknecht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. stelt vast dat werkelijke concurrentie 
alleen onder gelijke 
concurrentievoorwaarden kan 
plaatsvinden; concludeert daaruit dat
iedere maatregel zich naar het principe 
"gelijk risico, gelijke regels" moet richten; 
herinnert er echter aan dat de ontwikkeling 
van producten in de financiële 
dienstensector sterk beïnvloed wordt door 
het regelgevende kader, en dat een alles 
over één kam scherende benadering de 
diversiteit van het aanbod nadelig zou 
beïnvloeden;

13. stelt vast dat iedere maatregel zich naar 
het principe "gelijk risico, gelijke regels" 
moet richten; herinnert er echter aan dat de 
ontwikkeling van producten in de 
financiële dienstensector sterk beïnvloed 
wordt door het regelgevende kader;

Or. de

Amendement 62
Gianni Pittella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. stelt vast dat werkelijke concurrentie 
alleen onder gelijke 
concurrentievoorwaarden kan 
plaatsvinden; concludeert daaruit dat iedere 
maatregel zich naar het principe "gelijk 
risico, gelijke regels" moet richten; 
herinnert er echter aan dat de ontwikkeling 
van producten in de financiële 
dienstensector sterk beïnvloed wordt door 
het regelgevende kader, en dat een alles 
over één kam scherende benadering de 
diversiteit van het aanbod nadelig zou 
beïnvloeden;

13. stelt vast dat werkelijke concurrentie 
alleen onder gelijke 
concurrentievoorwaarden kan 
plaatsvinden; concludeert daaruit dat iedere 
maatregel zich naar het principe "gelijk 
risico, gelijke regels" moet richten; 
herinnert er echter aan dat de ontwikkeling 
van producten in de financiële 
dienstensector sterk beïnvloed wordt door 
het regelgevende kader;

Or. it
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Amendement 63
Harald Ettl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. stelt vast dat werkelijke concurrentie 
alleen onder gelijke 
concurrentievoorwaarden kan 
plaatsvinden; concludeert daaruit dat iedere 
maatregel zich naar het principe "gelijk 
risico, gelijke regels" moet richten; 
herinnert er echter aan dat de ontwikkeling 
van producten in de financiële 
dienstensector sterk beïnvloed wordt door 
het regelgevende kader, en dat een alles 
over één kam scherende benadering de 
diversiteit van het aanbod nadelig zou 
beïnvloeden;

13. stelt vast dat werkelijke concurrentie 
alleen onder gelijke 
concurrentievoorwaarden kan 
plaatsvinden; concludeert daaruit dat iedere 
maatregel zich naar het principe "gelijk 
risico, gelijke regels" moet richten; 
herinnert er echter aan dat de ontwikkeling 
van producten in de financiële 
dienstensector sterk beïnvloed wordt door 
het regelgevende kader, en dat een alles 
over één kam scherende benadering de 
diversiteit van het aanbod nadelig zou 
beïnvloeden; benadrukt dat eenvoudige, 
gestandaardiseerde financiële producten
op vrijwillige basis de vergelijkbaarheid 
van financiële producten bevorderen en 
daarom waarschijnlijk een belangrijke 
bijdrage zullen leveren aan de toename 
van de concurrentie;

Or. de

Amendement 64
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. stelt vast dat werkelijke concurrentie 
alleen onder gelijke 
concurrentievoorwaarden kan 
plaatsvinden; concludeert daaruit dat iedere 
maatregel zich naar het principe "gelijk 
risico, gelijke regels" moet richten; 
herinnert er echter aan dat de ontwikkeling 
van producten in de financiële 
dienstensector sterk beïnvloed wordt door 

13. stelt vast dat werkelijke concurrentie 
alleen op een gelijkwaardig werkterrein
kan plaatsvinden; concludeert daaruit dat 
iedere maatregel zich naar het principe 
"zelfde risico’s, zelfde regels" moet 
richten; herinnert er echter aan dat de 
ontwikkeling van producten in de 
financiële dienstensector sterk beïnvloed 
wordt door het regelgevende kader, en dat 
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het regelgevende kader, en dat een alles 
over één kam scherende benadering de 
diversiteit van het aanbod nadelig zou 
beïnvloeden;

een alles over één kam scherende 
benadering de diversiteit van het aanbod 
nadelig zou beïnvloeden;

Or. en

Amendement 65
Jean-Paul Gauzès

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is van mening dat openbaarmaking 
van kosten, risico’s en prestaties op de 
verkooplocatie cruciaal is om beleggers in 
staat te stellen geïnformeerde beslissingen 
te nemen; roept in deze context op tot
vergelijkbare transparantie-eisen voor alle
substitutiebeleggingsproducten, zoals 
beleggingsfondsen, gestructureerde
producten en aan belegging gekoppelde 
levensverzekeringen; betreurt de
inconsistenties van het regelgevingskader 
van de EU en maakt zich zorgen over de 
invloed daarvan op de eerlijke 
concurrentie en de bescherming van 
beleggers; verzoekt de Commissie de 
tekortkomingen van Richtlijn 2003/71/EG
betreffende het prospectus dat 
gepubliceerd moet worden wanneer 
effecten aan het publiek worden 
aangeboden of tot de handel worden 
toegelaten en Richtlijn 2002/92/EG
betreffende verzekeringsbemiddeling aan 
te pakken door de openbaarmakingseisen 
die zijn vastgelegd in Richtlijn
2004/39/EG betreffende markten voor
financiële instrumenten (MiFID) en het 
nieuwe ICBE
beleggersinformatiedocument als norm te 
nemen voor alle substitutieproducten; 

Or. en
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Amendement 66
Margarita Starkevičiūtė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de Commissie 
duidelijkheid te geven over de definitie 
van financiële retailproducten; betreurt 
het dat de kwestie van complexe 
financiële producten tot op heden niet 
naar behoren is aangepakt; is van mening 
dat nieuwe complexe financiële 
producten, zoals spaardeposito’s die zijn 
gebonden aan risicovolle beleggingen, 
binnen het toepassingsgebied van 
Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten 
voor financiële instrumenten (MiFID) 
zouden moeten vallen; 

Or. en

Amendement 67
Olle Schmidt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt de noodzaak van 
vergelijkbare verspreidings- en 
openbaarmakingsvoorschriften voor alle
concurrerende beleggingsproducten
(d.w.z. beleggingsfondsen, 
gestructureerde producten zoals
certificaten, aan belegging gekoppelde 
levensverzekeringen) op de verkooplocatie
om te zorgen voor een consistent niveau 
van beleggersbescherming binnen de 
gehele wetgeving van de EU voor 
financiële diensten;
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Or. en

Amendement 68
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. herinnert eraan dat een toenemend 
aantal consumenten geen markttoegang 
heeft tot financiële basisdiensten; betreurt 
dat het Groenboek geen aandacht besteedt 
aan de kwestie van de invoering van een 
Europees recht op een rekening-courant 
zonder krediet; benadrukt dat het recht op 
een rekening-courant een concreet 
voordeel zou zijn voor consumenten;

Or. en

Amendement 69
Ieke van den Burg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. betreurt dat grensoverschrijdende 
aanbieders van financiële diensten door
de verschillende werkwijze en 
voorschriften van nationale 
toezichthoudende instanties met hoge 
kosten worden opgescheept; verzoekt de 
Lamfalussy-comités meer vaart te zetten 
achter het ontwikkelen van algemeen 
geldende normen; bepleit in het bijzonder 
een akkoord over uniforme formulieren 
voor aanmeldingen en vergunningen;

14. betreurt dat de verschillende werkwijze 
en voorschriften van nationale 
toezichthoudende instanties leiden tot 
juridische onzekerheid en hoge kosten 
voor grensoverschrijdende aanbieders van 
financiële diensten; verzoekt de 
Lamfalussy-comités meer vaart te zetten 
achter het ontwikkelen van algemeen 
geldende Europese normen; bepleit in het 
bijzonder een akkoord over uniforme 
formulieren voor aanmeldingen en 
vergunningen;

Or. en
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Amendement 70
Wolf Klinz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. betreurt dat grensoverschrijdende 
aanbieders van financiële diensten door de 
verschillende werkwijze en voorschriften 
van nationale toezichthoudende instanties 
met hoge kosten worden opgescheept; 
verzoekt de Lamfalussy-comités meer 
vaart te zetten achter het ontwikkelen van 
algemeen geldende normen; bepleit in het 
bijzonder een akkoord over uniforme 
formulieren voor aanmeldingen en 
vergunningen;

14. betreurt dat grensoverschrijdende 
aanbieders van financiële diensten door de 
verschillende werkwijze en voorschriften 
van nationale toezichthoudende instanties 
met hoge kosten worden opgescheept; 
verzoekt de Lamfalussy-comités meer 
vaart te zetten achter het ontwikkelen van 
algemeen geldende normen; bepleit in het 
bijzonder een akkoord over eenvoudige en 
praktische uniforme formulieren voor 
aanmeldingen en vergunningen;

Or. en

Amendement 71
Alexander Radwan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. erkent de grote betekenis van financiële 
tussenpersonen bij het verlenen van 
financiële diensten uit andere lidstaten aan 
consumenten en het MKB; verzoekt de 
Commissie een kader te scheppen dat deze 
bedrijfstak sterker maakt;

16. erkent de grote betekenis van financiële 
tussenpersonen bij het verlenen van 
financiële diensten uit andere lidstaten aan 
consumenten en het MKB; herinnert 
eraan dat een eventueel kader voor de
financiële dienstensector het beginsel
‘zelfde bedrijfsactiviteiten, zelfde risico’s, 
zelfde regels’ zou moeten hanteren;

Or. en
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Amendement 72
Antolín Sánchez Presedo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. erkent de grote betekenis van financiële 
tussenpersonen bij het verlenen van 
financiële diensten uit andere lidstaten aan 
consumenten en het MKB; verzoekt de 
Commissie een kader te scheppen dat deze 
bedrijfstak sterker maakt;

16. erkent de grote betekenis van financiële 
tussenpersonen bij het verlenen van 
financiële diensten uit andere lidstaten aan 
consumenten en het MKB; verzoekt de 
Commissie het juridische kader voor deze 
tussenpersonen te verduidelijken en te 
harmoniseren volgens het beginsel ‘zelfde 
bedrijfsactiviteiten, zelfde risico’s, zelfde 
regels’;

Or. es

Amendement 73
Margarita Starkevičiūtė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. erkent de grote betekenis van financiële 
tussenpersonen bij het verlenen van 
financiële diensten uit andere lidstaten aan 
consumenten en het MKB; verzoekt de
Commissie een kader te scheppen dat deze 
bedrijfstak sterker maakt;

16. erkent de grote betekenis van financiële 
tussenpersonen bij het verlenen van 
financiële diensten uit andere lidstaten aan 
consumenten; verzoekt de Commissie een 
kader te scheppen dat deze bedrijfstak 
sterker maakt;

Or. en

Amendement 74
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. erkent de grote betekenis van financiële Niet van toepassing op de Nederlandse
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tussenpersonen bij het verlenen van 
financiële diensten uit andere lidstaten aan 
consumenten en het MKB; verzoekt de 
Commissie een kader te scheppen dat deze 
bedrijfstak sterker maakt;

tekst

Or. en

Amendement 75
Harald Ettl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. erkent de grote betekenis van financiële 
tussenpersonen bij het verlenen van 
financiële diensten uit andere lidstaten aan 
consumenten en het MKB; verzoekt de 
Commissie een kader te scheppen dat deze 
bedrijfstak sterker maakt;

16. erkent de grote betekenis van financiële 
tussenpersonen bij het verlenen van 
financiële diensten uit andere lidstaten aan 
consumenten en het MKB; verzoekt de 
Commissie een kader te scheppen dat deze 
bedrijfstak sterker maakt; benadrukt dat er 
in het bijzonder ook regels zouden moeten 
worden opgesteld voor de scholing van 
financiële tussenpersonen, reclame en
verkoopadvies;

Or. de

Amendement 76
Jean-Paul Gauzès

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. erkent de grote betekenis van financiële 
tussenpersonen bij het verlenen van 
financiële diensten uit andere lidstaten aan 
consumenten en het MKB; verzoekt de 
Commissie een kader te scheppen dat deze 
bedrijfstak sterker maakt;

16. erkent de grote betekenis van financiële 
tussenpersonen bij het verlenen van 
financiële diensten uit andere lidstaten aan 
consumenten en het MKB; verzoekt de 
Commissie een kader te scheppen dat deze 
bedrijfstak sterker maakt; benadrukt het 
belang van differentiatie op grond van het 
type bemiddeling en van het vermijden 
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van een uniforme aanpak voor alle 
gevallen;

Or. fr

Amendement 77
Donata Gottardi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. herinnert aan het belang van de 
ontwikkeling van financiële voorlichting 
als aanvulling op adequate 
consumentenbescherming; roept de 
lidstaten en alle belanghebbenden op
maatregelen te nemen en te coördineren
om de financiële geletterdheid onder de 
burgers – onder wie ook kinderen, 
jongeren, werknemers en 
gepensioneerden – te vergroten teneinde 
de consumenten meer macht en 
mogelijkheden te geven om betere, 
goedkopere en geschiktere producten en 
diensten te zoeken, de concurrentie, 
kwaliteit en innovatie binnen de branche 
te bevorderen en financieel geletterde 
consumentenorganisaties op te zetten die 
tegenwicht kunnen bieden aan de rol van 
de bedrijven in het proces van het 
opstellen van de regelgeving; herinnert 
eraan dat burgers die vertrouwen hebben 
in beleggingen de kapitaalmarkten van 
extra liquiditeit kunnen voorzien;

Or. en

Amendement 78
Zsolt László Becsey

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. erkent, op basis van lessen uit
recente onrust in de wereld van 
retailbanking (Northern Rock, IKB, 
Sachsen LB), dat beloningsstelsels bij 
banken zouden moeten worden hervormd 
op basis van door toezichthoudende 
autoriteiten opgestelde richtsnoeren,
teneinde het verschijnsel moreel risico
efficiënter te kunnen bestrijden en de rol 
van verstandige systemen voor 
risicobeheer te versterken;

Or. en

Amendement 79
Sahra Wagenknecht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept het belang om 
kredietinstellingen en tussenpersonen voor 
kredietgegevens zonder onderscheid 
grensoverschrijdend toegang te verlenen 
tot kredietregisters;

18. onderstreept het belang om de 
bescherming van de persoonsgegevens 
van klanten in de lidstaten van de EU te 
verbeteren alvorens kredietinstellingen en 
tussenpersonen voor kredietgegevens 
zonder onderscheid grensoverschrijdend 
toegang te verlenen tot kredietregisters, 
aangezien er anders een groot risico 
bestaat dat persoonsgegevens zullen 
worden misbruikt;

Or. de

Amendement 80
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18
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Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept het belang om 
kredietinstellingen en tussenpersonen voor 
kredietgegevens zonder onderscheid 
grensoverschrijdend toegang te verlenen 
tot kredietregisters;

18. onderstreept het belang om 
kredietinstellingen en tussenpersonen voor 
kredietgegevens zonder onderscheid 
grensoverschrijdend toegang te verlenen 
tot kredietregisters; herinnert er echter 
aan dat consumenten en het MKB het 
recht moeten hebben hun persoonlijke 
gegevens in te zien en waar nodig te 
corrigeren;

Or. en

Amendement 81
John Purvis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept het belang om 
kredietinstellingen en tussenpersonen voor 
kredietgegevens zonder onderscheid 
grensoverschrijdend toegang te verlenen 
tot kredietregisters;

18. onderstreept het belang om 
kredietinstellingen en tussenpersonen voor 
kredietgegevens zonder onderscheid 
grensoverschrijdend toegang te verlenen 
tot kredietregisters; stelt bovendien voor 
dat banken zouden moeten worden 
aangemoedigd beter gebruik te maken van
informatie over kredietgegevens die 
beschikbaar is in andere lidstaten;

Or. en

Amendement 82
Jean-Paul Gauzès

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept het belang om 
kredietinstellingen en tussenpersonen voor 

18. onderstreept het belang om 
kredietinstellingen en tussenpersonen voor 
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kredietgegevens zonder onderscheid 
grensoverschrijdend toegang te verlenen 
tot kredietregisters;

kredietgegevens zonder onderscheid 
grensoverschrijdend toegang te verlenen 
tot kredietregisters en frauderegisters;
verzoekt de Commissie de obstakels voor 
de uitwisseling van gegevens met 
betrekking tot krediet, maar ook tot 
fraude, te signaleren;

Or. fr

Amendement 83
Gianni Pittella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept het belang om 
kredietinstellingen en tussenpersonen voor 
kredietgegevens zonder onderscheid 
grensoverschrijdend toegang te verlenen 
tot kredietregisters;

18. onderstreept het belang om 
kredietinstellingen en tussenpersonen voor 
kredietgegevens zonder onderscheid 
grensoverschrijdend toegang te verlenen 
tot kredietregisters en verzoekt de 
Commissie al het mogelijke te doen om de 
mobiliteit van cliënten te bevorderen zodat 
consumenten de mogelijkheid hebben van 
aanbieder te veranderen, wat de gezonde 
concurrentie tussen die aanbieders zou
versterken; 

Or. it

Amendement 84
Margarita Starkevičiūtė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de Commissie
duidelijkheid te verschaffen over de 
wettelijke status en het toezichtkader van
niet-bancaire aanbieders van 
consumentenkredieten, zoals de 
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aanbieders die uitsluitend via het internet 
en/of sms werken;

Or. en

Amendement 85
Gianni Pittella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de Commissie haar 
activiteiten met betrekking tot 
kredietagenten/-bemiddelaars te 
intensiveren teneinde te garanderen dat 
de consumenten beschermd zijn en 
dubieuze verkooppraktijken die in het 
bijzonder de meest kwetsbare delen van de 
bevolking schaden te voorkomen;

Or. it

Amendement 86
Gianni Pittella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. benadrukt het belang van 
betrouwbare gegevens voor het verlenen 
van bankleningen, die beschikbaar 
zouden moeten worden gemaakt op basis 
van eerlijke, transparante criteria;

Or. it
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Amendement 87
Gianni Pittella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quater. benadrukt dat het belangrijk is 
de consumenten te voorzien van 
eenvoudige, effectieve regelingen voor 
alternatieve geschillenbeslechting, onder 
meer door meer bekendheid te geven aan 
het systeem FIN-NET en aan de diverse 
vormen van en regelingen voor
alternatieve geschillenbeslechting die in 
de verschillende lidstaten bestaan;

Or. it

Amendement 88
Margarita Starkevičiūtė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. spreekt zich ervoor uit de eis van een 
fiscaal vertegenwoordiger bij activiteit in 
een andere lidstaat te laten vallen;

20. is van mening dat het alleen mogelijk 
is de eis van een fiscaal vertegenwoordiger
bij activiteit in een andere lidstaat te laten 
vallen als het wettelijke raamwerk waarin 
de toezichtbevoegdheden en -
verantwoordelijkheden met betrekking tot 
grensoverschrijdende activiteiten zijn 
vastgelegd van kracht is geworden;

Or. en

Amendement 89
Pervenche Berès, Jonathan Evans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. verzoekt de Commissie de 
werkzaamheden aan een statuut voor een
Europese onderlinge maatschappij te 
hervatten door een haalbaarheidsstudie te 
laten uitvoeren voor dat 
wetgevingsproject;

Or. en
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