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Poprawka 1
Antolín Sánchez Presedo

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że bankowość 
detaliczna odgrywa decydującą rolę we 
właściwym przenoszeniu warunków 
polityki monetarnej na rynek, 
w szczególności na małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz konsumentów,

Or. es

Poprawka 2
Margarita Starkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa, że nie tylko konsumenci 
detaliczni, lecz także małe i średnie 
przedsiębiorstwa rzadziej korzystają z 
transgranicznych usług finansowych; 
podkreśla konieczność korzystania z zalet 
finansowego rynku wewnętrznego także 
dla MŚP; preferuje definicję 
przedstawioną we wspomnianym powyżej 
badaniu w sprawie bankowości 
detalicznej;

2. zauważa, że nie tylko konsumenci 
detaliczni, lecz także małe i średnie 
przedsiębiorstwa rzadziej korzystają z 
transgranicznych usług finansowych; 
podkreśla konieczność korzystania z zalet 
finansowego rynku wewnętrznego także 
dla MŚP;

Or. en

Poprawka 3
Gianni Pittella

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa, że nie tylko konsumenci 
detaliczni, lecz także małe i średnie 
przedsiębiorstwa rzadziej korzystają z 
transgranicznych usług finansowych; 
podkreśla konieczność korzystania z zalet 
finansowego rynku wewnętrznego także 
dla MŚP; preferuje definicję 
przedstawioną we wspomnianym powyżej 
badaniu w sprawie bankowości 
detalicznej;

2. zauważa, że nie tylko konsumenci 
detaliczni, lecz także małe i średnie 
przedsiębiorstwa rzadziej korzystają z 
transgranicznych usług finansowych; 
podkreśla konieczność korzystania z zalet 
finansowego rynku wewnętrznego także 
dla MŚP; zwraca jednak uwagę, że cel ten 
musi zostać osiągnięty bez rozszerzania na 
małe i średnie przedsiębiorstwa działań 
podejmowanych w celu harmonizacji lub 
podwyższenia poziomu ochrony 
konsumenta;

Or. it

Poprawka 4
Wolf Klinz 

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa, że nie tylko konsumenci 
detaliczni, lecz także małe i średnie 
przedsiębiorstwa rzadziej korzystają z 
transgranicznych usług finansowych; 
podkreśla konieczność korzystania z zalet 
finansowego rynku wewnętrznego także 
dla MŚP; preferuje definicję przedstawioną 
we wspomnianym powyżej badaniu w 
sprawie bankowości detalicznej;

2. zauważa, że nie tylko konsumenci 
detaliczni, lecz także małe i średnie 
przedsiębiorstwa rzadziej korzystają z 
transgranicznych usług finansowych; 
podkreśla konieczność korzystania z zalet 
finansowego rynku wewnętrznego także 
dla MŚP; preferuje, w zakresie środków 
nielegislacyjnych, definicję przedstawioną 
we wspomnianym powyżej badaniu w 
sprawie bankowości detalicznej; natomiast 
w przypadku środków legislacyjnych 
popiera rozróżnienie na konsumentów 
detalicznych i MŚP;

Or. en
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Poprawka 5
Olle Schmidt

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że świadczenie usług 
finansowych dla konsumentów 
detalicznych i MŚP pozostanie w znacznej 
mierze działalnością lokalną ze względu 
na czynniki językowe i kulturowe oraz 
potrzebę bezpośredniego kontaktu;

3. zdaje sobie sprawę, że świadczenie 
usług finansowych dla konsumentów 
detalicznych i MŚP ma w znacznej mierze 
charakter lokalny ze względu na czynniki 
językowe i kulturowe oraz preferowanie
bezpośredniego kontaktu, niemniej 
zachęca konsumentów detalicznych i MŚP 
do wykorzystania korzyści płynących z 
konkurencji i podaży, jakie oferują 
transgraniczne usługi finansowe;

Or. en

Poprawka 6
Margarita Starkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że świadczenie usług 
finansowych dla konsumentów 
detalicznych i MŚP pozostanie w znacznej 
mierze działalnością lokalną ze względu na 
czynniki językowe i kulturowe oraz 
potrzebę bezpośredniego kontaktu;

3. uważa, że świadczenie usług 
finansowych dla konsumentów
detalicznych pozostanie w znacznej mierze 
działalnością lokalną ze względu na 
czynniki językowe i kulturowe oraz 
potrzebę bezpośredniego kontaktu;

Or. en

Poprawka 7
Jean-Paul Gauzès

Projekt rezolucji
Ustęp 3



PE404.445v01-00 6/47 AM\713933PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że świadczenie usług 
finansowych dla konsumentów 
detalicznych i MŚP pozostanie w znacznej 
mierze działalnością lokalną ze względu na 
czynniki językowe i kulturowe oraz 
potrzebę bezpośredniego kontaktu;

3. uważa, że świadczenie usług 
finansowych dla konsumentów 
detalicznych i MŚP pozostanie w znacznej 
mierze działalnością lokalną ze względu na 
czynniki językowe i kulturowe oraz 
potrzebę bezpośredniego kontaktu; 
odnotowuje jednocześnie możliwości, 
jakie oferuje otwarcie rynków 
detalicznych po stronie podaży, które 
mogłyby umożliwić przemysłowi 
osiągnięcie ekonomii skali poprzez 
stworzenie ogólnoeuropejskich platform 
produktów i tym samym oferowanie 
produktów w całej Europie, co przełoży się 
na większe zróżnicowanie produktów i 
większą konkurencję na rynkach 
krajowych; 

Or. en

Poprawka 8
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że świadczenie usług 
finansowych dla konsumentów 
detalicznych i MŚP pozostanie w znacznej 
mierze działalnością lokalną ze względu na 
czynniki językowe i kulturowe oraz 
potrzebę bezpośredniego kontaktu;

3. uważa, że świadczenie usług 
finansowych dla konsumentów 
detalicznych i MŚP pozostanie w znacznej 
mierze działalnością lokalną ze względu na 
czynniki językowe i kulturowe oraz 
potrzebę bezpośredniego kontaktu; mając 
powyższe na względzie uważa, że rozwój 
usług internetowych zmienia perspektywy 
dla europejskich rynków finansowych 
i stanowi okazję do przejęcia wiodącej roli 
w zakresie rozwoju usług konsumenckich;

Or. sv
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Poprawka 9
Sahra Wagenknecht

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. stwierdza, że konsumenci korzystają 
z transgranicznych usług finansowych 
przez telefon lub Internet w znikomym 
stopniu (poniżej 1%) i dlatego szeroko 
zakrojone uregulowanie takich usług na 
szczeblu europejskim jest niewspółmierne 
do zapotrzebowania;

Or. de

Poprawka 10
Sahra Wagenknecht

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. biorąc pod uwagę rzeczywisty brak 
zintegrowanego rynku kredytów 
hipotecznych, nie widzi sensu 
w sztucznym tworzeniu takiego rynku 
poprzez opracowanie europejskich ram 
prawnych;

Or. de

Poprawka 11
Margarita Starkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że jednolity rynek usług 
finansowych dla konsumentów i MŚP

4. podkreśla, że jednolity rynek usług 
finansowych dla konsumentów można 
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można stworzyć tylko za pomocą środków, 
które w wyważony sposób zapewnią 
bezpieczne otoczenie zarówno po stronie 
popytu, jak i podaży;

stworzyć tylko za pomocą środków, które 
w wyważony sposób zapewnią bezpieczne 
otoczenie zarówno po stronie popytu, jak i 
podaży;

Or. en

Poprawka 12
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że jednolity rynek usług 
finansowych dla konsumentów i MŚP 
można stworzyć tylko za pomocą środków, 
które w wyważony sposób zapewnią 
bezpieczne otoczenie zarówno po stronie 
popytu, jak i podaży;

4. podkreśla, że jednolity rynek usług 
finansowych dla konsumentów i MŚP 
można stworzyć tylko za pomocą środków, 
które w wyważony sposób zapewnią 
bezpieczne otoczenie zarówno po stronie 
popytu, jak i podaży; uważa, że środki 
takie powinny koniecznie przybrać taką 
formę, która otworzy drzwi dla nowych 
produktów, usług i podmiotów 
rynkowych; 

Or. sv

Poprawka 13
Gianni Pittella

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że jednolity rynek usług 
finansowych dla konsumentów i MŚP 
można stworzyć tylko za pomocą środków, 
które w wyważony sposób zapewnią 
bezpieczne otoczenie zarówno po stronie 
popytu, jak i podaży;

4. podkreśla, że jednolity rynek usług 
finansowych dla konsumentów i MŚP 
można stworzyć tylko za pomocą środków, 
które w wyważony sposób zapewnią 
bezpieczne otoczenie zarówno po stronie 
popytu, jak i podaży, łącznie z warunkami 
dochodzenia roszczeń;
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Or. en

Poprawka 14
Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. odnotowuje jednocześnie możliwości, 
jakie oferuje otwarcie rynków 
detalicznych po stronie podaży; uważa, że 
mogłoby to umożliwić przemysłowi 
osiągnięcie ekonomii skali poprzez 
stworzenie ogólnoeuropejskich platform 
produktów i tym samym oferowanie 
produktów w całej Europie, co przełoży się 
na większe zróżnicowanie produktów i 
większą konkurencję na rynkach 
krajowych z korzyścią dla konsumentów;

Or. en

Poprawka 15
Margarita Starkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla potrzebę zbadania i 
określenia ram i krajowych uprawnień w 
zakresie współpracy pomiędzy krajowymi 
organami nadzoru w celu zapewnienia 
praktycznego rozwiązania kwestii nadzoru 
transgranicznych grup finansowych w 
krótkim czasie; jest zadowolony z organów 
nadzoru zajmujących się konglomeratami 
finansowymi podlegającymi wielu 
jurysdykcjom;

Or. en
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Poprawka 16
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. przypomina, że jednolity rynek często 
służy bardziej dostawcom usług niż 
konsumentom; zaleca uproszczenie 
przepisów finansowych i usunięcie barier 
dla mobilności konsumentów, takich jak 
opłaty za zamknięcie konta; podkreśla 
jednak, że uproszczenie nie powinno 
prowadzić do obniżenia ochrony 
konsumenta; wyraźnie stwierdza, że 
usunięcie barier nie może prowadzić do 
wzrostu cen produktów;

Or. en

Poprawka 17
Othmar Karas

Projekt rezolucji
Śródtytuł przed ustępem 5 

Projekt rezolucji Poprawka

Lepsze prawodawstwo Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 18
Gianni Pittella

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wspiera Komisję w podejściu, zgodnie z 5. wspiera Komisję w podejściu, zgodnie z 
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którym podejmowane są jedynie takie 
inicjatywy, które w jasny sposób oferują 
konkretne korzyści dla obywateli, są 
solidnie uzasadnione i zostały poddane 
starannym ocenom wpływu; podziela 
pogląd, że w przypadku jednolitego rynku 
usług finansowych dla konsumentów i 
MŚP tylko wzrost aktywności 
transgranicznej uzasadnia podjęcie 
działań;

którym podejmowane są jedynie takie 
inicjatywy, które w jasny sposób oferują
konkretne korzyści dla obywateli, są 
solidnie uzasadnione i zostały poddane 
starannym ocenom wpływu; 

Or. it

Poprawka 19
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wspiera Komisję w podejściu, zgodnie z 
którym podejmowane są jedynie takie 
inicjatywy, które w jasny sposób oferują 
konkretne korzyści dla obywateli, są 
solidnie uzasadnione i zostały poddane 
starannym ocenom wpływu; podziela 
pogląd, że w przypadku jednolitego rynku 
usług finansowych dla konsumentów i 
MŚP tylko wzrost aktywności 
transgranicznej uzasadnia podjęcie 
działań; 

5. wspiera Komisję w podejściu, zgodnie z 
którym podejmowane są jedynie takie 
inicjatywy, które w jasny sposób oferują 
konkretne korzyści dla obywateli, są 
solidnie uzasadnione i zostały poddane 
starannym ocenom wpływu; podziela 
pogląd, że wzrost aktywności 
transgranicznej ma kluczowe znaczenie dla 
swobody wyboru konsumenckiego, dla 
odrodzenia lokalnych rynków 
finansowych oraz dla większej 
konkurencyjności, a co za tym idzie 
niższych kosztów i bardziej dynamicznego 
rozwoju;  

Or. sv

Poprawka 20
Margarita Starkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. wspiera Komisję w podejściu, zgodnie z 
którym podejmowane są jedynie takie 
inicjatywy, które w jasny sposób oferują 
konkretne korzyści dla obywateli, są 
solidnie uzasadnione i zostały poddane 
starannym ocenom wpływu; podziela 
pogląd, że w przypadku jednolitego rynku 
usług finansowych dla konsumentów i 
MŚP tylko wzrost aktywności 
transgranicznej uzasadnia podjęcie działań;

5. wspiera Komisję w podejściu, zgodnie z 
którym podejmowane są jedynie takie 
inicjatywy, które w jasny sposób oferują 
konkretne korzyści dla obywateli, są 
solidnie uzasadnione i zostały poddane 
starannym ocenom wpływu; podziela 
pogląd, że w przypadku jednolitego rynku 
usług finansowych dla konsumentów tylko 
wzrost aktywności transgranicznej 
uzasadnia podjęcie działań; 

Or. en

Poprawka 21
Cornelis Visser

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wspiera Komisję w podejściu, zgodnie z 
którym podejmowane są jedynie takie 
inicjatywy, które w jasny sposób oferują 
konkretne korzyści dla obywateli, są 
solidnie uzasadnione i zostały poddane 
starannym ocenom wpływu; podziela 
pogląd, że w przypadku jednolitego rynku 
usług finansowych dla konsumentów i 
MŚP tylko wzrost aktywności 
transgranicznej uzasadnia podjęcie działań;

5. wspiera Komisję w podejściu, zgodnie z 
którym podejmowane są jedynie takie 
inicjatywy, które w jasny sposób oferują 
konkretne korzyści dla obywateli, są 
solidnie uzasadnione i zostały poddane 
starannym ocenom wpływu w zakresie 
efektywności kosztowej w przypadku 
wykazania, że istnieją braki w działalności 
transgranicznej oraz że zaproponowane 
środki są rzeczywiście skuteczne 
w likwidacji tych braków; podziela pogląd, 
że w przypadku jednolitego rynku usług 
finansowych dla konsumentów i MŚP 
tylko wzrost aktywności transgranicznej 
uzasadnia podjęcie działań;

Or. nl
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Poprawka 22
Zsolt László Becsey

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. należy stosować zasadę 
ukierunkowanej harmonizacji, która 
zakłada pełną harmonizację kluczowych 
elementów uznanych za istotne dla 
integracji rynku hipotecznego i rynku 
kredytów konsumenckich, takich jak 
informacje przekazywane przed 
zawarciem umowy, oprocentowanie 
roczne oraz prawo do wycofania się, tak 
aby konsumenci mogli podejmować 
decyzje w zakresie nabycia różnych 
produktów bankowości detalicznej w 
oparciu o posiadaną przez nich wiedzę;

Or. en

Poprawka 23
Harald Ettl

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że uproszczenie przepisów 
dotyczących usług finansowych oraz 
usunięcie barier dla mobilności klientów 
nie może prowadzić do pogorszenia 
poziomu ochrony konsumentów 
w państwach członkowskich;

Or. de
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Poprawka 24
Sahra Wagenknecht

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zauważa, że w będących obecnie do 
dyspozycji podejściach legislacyjnych 
dotyczących harmonizacji minimalnej i 
pełnej obserwuje się napięte relacje 
pomiędzy uproszczeniem działalności 
transgranicznej i zachowaniem krajowych 
norm ochrony konsumentów;

7. uważa, że uzasadnione jest, aby 
państwa członkowskie wykraczały 
w przyszłości poza minimalne wymogi 
w zakresie ochrony konsumentów, 
wskutek czego może dojść do ograniczenia 
równych warunków konkurencji;

Or. de

Poprawka 25
Gianni Pittella

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zauważa, że w będących obecnie do 
dyspozycji podejściach legislacyjnych 
dotyczących harmonizacji minimalnej i 
pełnej obserwuje się napięte relacje 
pomiędzy uproszczeniem działalności 
transgranicznej i zachowaniem krajowych 
norm ochrony konsumentów;

7. zauważa, że najlepszym spośród 
różnych możliwych podejść legislacyjnych 
służących integracji rynku detalicznego 
jest ukierunkowana pełna harmonizacja 
połączona z zasadą wzajemnego 
uznawania;

Or. it

Poprawka 26
Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zauważa, że w będących obecnie do 7. zauważa, że w będących obecnie do 
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dyspozycji podejściach legislacyjnych 
dotyczących harmonizacji minimalnej i 
pełnej obserwuje się napięte relacje 
pomiędzy uproszczeniem działalności 
transgranicznej i zachowaniem krajowych 
norm ochrony konsumentów;

dyspozycji podejściach legislacyjnych 
dotyczących harmonizacji minimalnej i 
pełnej obserwuje się napięte relacje 
pomiędzy uproszczeniem działalności 
transgranicznej i zachowaniem krajowych 
norm ochrony konsumentów; zaleca 
przeprowadzenie szeroko zakrojonej 
ukierunkowanej pełnej harmonizacji 
prawodawstwa w zakresie usług 
finansowych; uważa, że w tych 
przypadkach, gdzie harmonizacja jest 
niemożliwa, zastosowanie powinna mieć 
zasada wzajemnego uznawania różnych 
krajowych przepisów;

Or. en

Poprawka 27
Antolín Sánchez Presedo

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uznaje 28. opcjonalny system prawny 
oraz wspólny system odniesienia jako 
możliwe nowe podejście w zakresie 
przepisów europejskich, mające na celu 
zapewnienie transgranicznej oferty 
o jednolicie wysokich normach ochrony 
konsumentów; ponownie wzywa Komisję 
do przedstawienia harmonogramu 
rozwoju 28. systemu prawnego;

skreślony

Or. es

Poprawka 28
Gianni Pittella

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. uznaje 28. opcjonalny system prawny 
oraz wspólny system odniesienia jako 
możliwe nowe podejście w zakresie 
przepisów europejskich, mające na celu 
zapewnienie transgranicznej oferty 
o jednolicie wysokich normach ochrony 
konsumentów; ponownie wzywa Komisję 
do przedstawienia harmonogramu 
rozwoju 28. systemu prawnego;

8. uznaje, że fakultatywny 28. system 
prawny nie jest wystarczającym 
substytutem dla celów i skutków 
ukierunkowanej pełnej harmonizacji w 
sektorze detalicznym; wzywa jednak
Komisję do przeprowadzenia praktycznej 
oceny dotyczącej stosowania 28. systemu 
prawnego, aby upewnić się, czy może on 
przynieść pozytywne rezultaty w pewnych 
konkretnych sektorach.  Zalety 
i ewentualne wady związane z przyjęciem 
tego systemu muszą być jednak 
poddawane ocenie w każdym 
indywidualnym przypadku;

Or. it

Poprawka 29
Christian Ehler

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uznaje 28. opcjonalny system prawny 
oraz wspólny system odniesienia jako 
możliwe nowe podejście w zakresie 
przepisów europejskich, mające na celu 
zapewnienie transgranicznej oferty 
o jednolicie wysokich normach ochrony 
konsumentów; ponownie wzywa Komisję 
do przedstawienia harmonogramu rozwoju
28. systemu prawnego;

8. uznaje fakultatywny 28. system prawny, 
np. wspólny system odniesienia, jako 
możliwe nowe podejście w zakresie 
przepisów europejskich, mające na celu 
zapewnienie transgranicznej oferty 
o jednolicie wysokich normach ochrony 
konsumentów; ponownie wzywa Komisję 
do przedstawienia harmonogramu analizy 
obszarów, w których możliwy jest rozwój
28. systemu prawnego;

Or. de
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Poprawka 30
Ieke van den Burg

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uznaje 28. opcjonalny system prawny
oraz wspólny system odniesienia jako 
możliwe nowe podejście w zakresie 
przepisów europejskich, mające na celu 
zapewnienie transgranicznej oferty
o jednolicie wysokich normach ochrony 
konsumentów; ponownie wzywa Komisję 
do przedstawienia harmonogramu rozwoju 
28. systemu prawnego;

8. uznaje fakultatywny 28. system prawny 
jako możliwe nowe podejście w zakresie 
przepisów europejskich, mające na celu 
zapewnienie mobilnym użytkownikom 
transgranicznym dostępu do 
uproszczonych ogólnoeuropejskich 
produktów finansowych o jednolicie 
wysokich normach ochrony konsumentów; 
ponownie wzywa Komisję do 
przedstawienia harmonogramu rozwoju 28. 
systemu prawnego;

Or. en

Poprawka 31
Sharon Bowles

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uznaje 28. opcjonalny system prawny 
oraz wspólny system odniesienia jako 
możliwe nowe podejście w zakresie 
przepisów europejskich, mające na celu 
zapewnienie transgranicznej oferty 
o jednolicie wysokich normach ochrony 
konsumentów; ponownie wzywa Komisję 
do przedstawienia harmonogramu
rozwoju 28. systemu prawnego;

8. uznaje fakultatywny 28. system prawny, 
np. wspólny system odniesienia, jako 
możliwe nowe podejście w zakresie 
przepisów europejskich, mające na celu 
zapewnienie transgranicznej oferty 
o jednolicie wysokich normach ochrony 
konsumentów; ponownie wzywa Komisję 
do zbadania kwestii rozwoju 28. systemu 
prawnego;

Or. en
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Poprawka 32
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uznaje 28. opcjonalny system prawny 
oraz wspólny system odniesienia jako 
możliwe nowe podejście w zakresie 
przepisów europejskich, mające na celu 
zapewnienie transgranicznej oferty 
o jednolicie wysokich normach ochrony 
konsumentów; ponownie wzywa Komisję 
do przedstawienia harmonogramu rozwoju 
28. systemu prawnego;

8. uznaje fakultatywny 28. system prawny, 
np. wspólny system odniesienia, jako 
możliwe nowe podejście w zakresie 
przepisów europejskich, mające na celu 
zapewnienie transgranicznej oferty 
o jednolicie wysokich normach ochrony 
konsumentów; uważa, że nie może to 
stanowić przeszkody dla nowych usług 
i produktów, które są niezbędnym 
elementem w rozwoju sektora 
finansowego; ponownie wzywa Komisję 
do przedstawienia harmonogramu rozwoju 
28. systemu prawnego;

Or. sv

Poprawka 33
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uznaje 28. opcjonalny system prawny 
oraz wspólny system odniesienia jako 
możliwe nowe podejście w zakresie 
przepisów europejskich, mające na celu 
zapewnienie transgranicznej oferty 
o jednolicie wysokich normach ochrony 
konsumentów; ponownie wzywa Komisję 
do przedstawienia harmonogramu rozwoju 
28. systemu prawnego;

8. wyraża wątpliwość co do 
fakultatywnego 28. systemu prawnego, np. 
wspólnego systemu odniesienia, jako 
możliwego nowego podejścia w zakresie 
przepisów europejskich, mającego na celu 
zapewnienie transgranicznej oferty 
o jednolicie wysokich normach ochrony 
konsumentów; podkreśla, że niejasne jest, 
jaki system ochrony prawnej byłby 
wykorzystany do rozpatrywania sporów 
powstałych w wyniku „28. systemu”, tj. 
który sąd lub alternatywny organ sądowy 
zajmujący się rozwiązywaniem sporów 
byłby w takich sporach właściwy; 
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Or. en

Poprawka 34
Othmar Karas

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. uznaje 28. opcjonalny system prawny
oraz wspólny system odniesienia jako 
możliwe nowe podejście w zakresie 
przepisów europejskich, mające na celu 
zapewnienie transgranicznej oferty 
o jednolicie wysokich normach ochrony 
konsumentów; ponownie wzywa Komisję 
do przedstawienia harmonogramu rozwoju 
28. systemu prawnego;

8. uznaje fakultatywny 28. system, np. 
wspólny system odniesienia, jako możliwe 
nowe podejście w zakresie przepisów 
europejskich, mające na celu zapewnienie 
transgranicznej oferty o jednolicie 
wysokich normach ochrony konsumentów; 
ponownie wzywa Komisję do 
przedstawienia harmonogramu rozwoju 28. 
systemu;

Or. en

Poprawka 35
Sahra Wagenknecht

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. sprzeciwia się produktom 
znormalizowanym, ponieważ stanowią 
one przeszkodę w realizacji celu większej 
różnorodności produktów;

9. uważa, że certyfikacja produktów 
zgodnie ze standardami 
międzynarodowymi ma sens, ponieważ 
możliwa będzie wówczas rzetelna 
i przejrzysta ocena rozmaitych aspektów 
danej usługi;

Or. de
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Poprawka 36
Othmar Karas

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. sprzeciwia się produktom 
znormalizowanym, ponieważ stanowią 
one przeszkodę w realizacji celu większej 
różnorodności produktów;

9. sprzeciwia się normalizacji produktów 
na drodze prawnej, ponieważ stanowi to
przeszkodę w realizacji celu większej 
różnorodności produktów;

Or. en

Poprawka 37
Antolín Sánchez Presedo

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. sprzeciwia się produktom 
znormalizowanym, ponieważ stanowią one 
przeszkodę w realizacji celu większej 
różnorodności produktów;

9. sprzeciwia się produktom 
znormalizowanym, jeżeli stanowią one 
przeszkodę w realizacji celu większej 
różnorodności produktów i podkreśla 
znaczenie zwiększania porównywalności 
między produktami podstawowymi dla 
wzmocnienia zaufania, pobudzenia 
konkurencji w sektorze i lepszej ochrony 
konsumentów;

Or. es

Poprawka 38
Margarita Starkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. sprzeciwia się produktom 
znormalizowanym, ponieważ stanowią 

9. odnotowuje, że produkty 
znormalizowane mogą stanowić
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one przeszkodę w realizacji celu większej 
różnorodności produktów;

przeszkodę w realizacji celu większej 
różnorodności produktów; jest jednak 
zdania, że normalizacja kosztów produktu 
i informacji o nim zwiększa wybór, który 
mają konsumenci, ponieważ pozwala im 
na porównanie detalicznych produktów 
finansowych;

Or. en

Poprawka 39
Ieke van den Burg

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa Komisję do przedstawienia 
propozycji celem usprawnienia wymogów 
regulacyjnych w odniesieniu do 
informacji, dystrybucji i organizacji 
porównywalnych produktów detalicznych 
w całym europejskim prawodawstwie i 
przepisach wykonawczych w różnych 
sektorach rynku finansowego; jest zdania, 
że jest to konieczne szczególnie w 
odniesieniu do mieszanych produktów 
detalicznych (takich jak ubezpieczenie na 
życie powiązane z zakupem jednostek w 
funduszu inwestycyjnym (ang. unit-
linked) lub inne długoterminowe produkty 
oszczędnościowe), aby nie dopuścić 
między dystrybutorami tych produktów do 
arbitrażu regulacyjnego oraz nierównych 
warunków działalności oraz położyć kres 
podawaniu (potencjalnym) konsumentom 
mylących i niejasnych informacji; 
proponuje, aby na podstawie obecnego 
badania i prowadzonych konsultacji z 
zakresu konkurencyjnych detalicznych 
produktów inwestycyjnych korzystne 
byłoby rozważenie zwiększenia zakresu 
stosowania podstawowych zasad, które 
zostały ustanowione w dyrektywie 
2004/39/WE w sprawie rynków 



PE404.445v01-00 22/47 AM\713933PL.doc

PL

instrumentów finansowych, takich jak 
„najlepsze doradztwo” i „poznaj swojego 
klienta”, które powinny mieć 
zastosowanie we wszystkich 
porównywalnych produktach 
inwestycyjnych w zakresie odpowiednim 
do stopnia złożoności produktu;

Or. en

Poprawka 40
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że skuteczna samoregulacja 
sektora usług finansowych powinna być 
rozwiązaniem preferowanym wobec 
wszelkich regulacji prawnych; wzywa 
sektor usług finansowych do 
ukierunkowanej realizacji celów 
przedmiotowej zielonej księgi za pomocą 
samoregulacji w celu zmniejszenia 
konieczności tworzenia wiążących aktów 
prawnych;

skreślony

Or. en

Poprawka 41
Sahra Wagenknecht

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że skuteczna samoregulacja 
sektora usług finansowych powinna być 
rozwiązaniem preferowanym wobec 
wszelkich regulacji prawnych; wzywa 
sektor usług finansowych do 

10. wzywa sektor usług finansowych do 
ukierunkowanej realizacji celów 
przedmiotowej zielonej księgi za pomocą 
samoregulacji w celu zmniejszenia 
konieczności tworzenia wiążących aktów 
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ukierunkowanej realizacji celów 
przedmiotowej zielonej księgi za pomocą 
samoregulacji w celu zmniejszenia 
konieczności tworzenia wiążących aktów 
prawnych;

prawnych;

Or. de

Poprawka 42
Gianni Pittella

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że skuteczna samoregulacja 
sektora usług finansowych powinna być 
rozwiązaniem preferowanym wobec 
wszelkich regulacji prawnych; wzywa 
sektor usług finansowych do 
ukierunkowanej realizacji celów 
przedmiotowej zielonej księgi za pomocą 
samoregulacji w celu zmniejszenia 
konieczności tworzenia wiążących aktów 
prawnych;

10. podkreśla, że sama samoregulacja 
sektora usług finansowych nie wystarczy, 
aby doprowadzić do realizacji celów 
przedmiotowej zielonej księgi;

Or. it

Poprawka 43
Ieke van den Burg

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że skuteczna samoregulacja 
sektora usług finansowych powinna być 
rozwiązaniem preferowanym wobec 
wszelkich regulacji prawnych; wzywa 
sektor usług finansowych do 
ukierunkowanej realizacji celów 
przedmiotowej zielonej księgi za pomocą 

10. podkreśla, że skuteczna samoregulacja 
sektora usług finansowych może być w 
niektórych przypadkach rozwiązaniem 
preferowanym wobec regulacji prawnych; 
wzywa sektor usług finansowych do 
ukierunkowanej realizacji celów 
przedmiotowej zielonej księgi za pomocą 
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samoregulacji w celu zmniejszenia 
konieczności tworzenia wiążących aktów 
prawnych;

samoregulacji;

Or. en

Poprawka 44
Harald Ettl

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że skuteczna samoregulacja 
sektora usług finansowych powinna być 
rozwiązaniem preferowanym wobec 
wszelkich regulacji prawnych; wzywa 
sektor usług finansowych do 
ukierunkowanej realizacji celów 
przedmiotowej zielonej księgi za pomocą 
samoregulacji w celu zmniejszenia 
konieczności tworzenia wiążących aktów 
prawnych;

10. podkreśla, że skuteczna samoregulacja 
sektora usług finansowych powinna być 
rozwiązaniem preferowanym wobec 
wszelkich zbyt szczegółowych regulacji 
prawnych; wzywa sektor usług 
finansowych do ukierunkowanej realizacji 
celów przedmiotowej zielonej księgi za 
pomocą samoregulacji w celu zmniejszenia 
konieczności tworzenia wiążących aktów 
prawnych;

Or. de

Poprawka 45
Sahra Wagenknecht

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. w związku z przewidzianym 
zwiększeniem pewności prawnej dla 
konsumentów z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie zasady stosowania do 
umów prawa kraju, w którym konsument 
posiada miejsce zamieszkania, jeżeli 
usługodawca prowadzi działalność na 
terenie tego kraju;
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Or. de

Poprawka 46
Sahra Wagenknecht

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. podkreśla, że należy ze szczególną 
uwagą potraktować sprzedaż produktów 
oszczędnościowych i emerytalnych, 
ponieważ decyzje konsumentów w tym 
względzie są decyzjami o ogromnym 
znaczeniu, podejmowanymi zwykle tylko 
raz w życiu;

Or. de

Poprawka 47
Sahra Wagenknecht

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że podstawowym 
warunkiem utworzenia jednolitego rynku 
usług finansowych dla konsumentów 
detalicznych i MŚP jest stworzenie 
warunków dla rozwoju konkurencji w 
całej Europie oraz transgranicznej oferty 
usług finansowych; przypomina, że niższe 
ceny są wynikiem zdrowej konkurencji;

skreślony

Or. de
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Poprawka 48
Gianni Pittella

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że podstawowym 
warunkiem utworzenia jednolitego rynku 
usług finansowych dla konsumentów 
detalicznych i MŚP jest stworzenie 
warunków dla rozwoju konkurencji w 
całej Europie oraz transgranicznej oferty
usług finansowych; przypomina, że niższe 
ceny są wynikiem zdrowej konkurencji;

11. podkreśla, że utworzenie jednolitego 
rynku usług finansowych dla konsumentów 
detalicznych i MŚP wspomagane jest 
również przez transgraniczne świadczenie
usług finansowych; przypomina, że niższe 
ceny oraz poprawa jakości świadczonych 
usług są głównie wynikiem zdrowej 
konkurencji między podmiotami 
oferującymi te usługi;

Or. it

Poprawka 49
Margarita Starkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że podstawowym 
warunkiem utworzenia jednolitego rynku 
usług finansowych dla konsumentów 
detalicznych i MŚP jest stworzenie 
warunków dla rozwoju konkurencji w całej 
Europie oraz transgranicznej oferty usług 
finansowych; przypomina, że niższe ceny 
są wynikiem zdrowej konkurencji;

11. podkreśla, że podstawowym 
warunkiem utworzenia jednolitego rynku 
usług finansowych dla konsumentów 
detalicznych jest stworzenie warunków dla 
rozwoju konkurencji w całej Europie oraz 
transgranicznej oferty usług finansowych; 
przypomina, że niższe ceny są wynikiem 
zdrowej konkurencji;

Or. en

Poprawka 50
Othmar Karas

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że podstawowym 
warunkiem utworzenia jednolitego rynku 
usług finansowych dla konsumentów 
detalicznych i MŚP jest stworzenie 
warunków dla rozwoju konkurencji w całej 
Europie oraz transgranicznej oferty usług 
finansowych; przypomina, że niższe ceny 
są wynikiem zdrowej konkurencji;

11. podkreśla, że podstawowym 
warunkiem utworzenia jednolitego rynku 
usług finansowych dla konsumentów 
detalicznych i MŚP jest stworzenie 
warunków dla rozwoju konkurencji w całej 
Europie oraz transgranicznej oferty usług 
finansowych; przypomina, że niższe ceny, 
większy wybór i wyższa jakość są 
wynikiem zdrowej konkurencji;

Or. en

Poprawka 51
Zsolt László Becsey

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że podstawowym 
warunkiem utworzenia jednolitego rynku 
usług finansowych dla konsumentów 
detalicznych i MŚP jest stworzenie 
warunków dla rozwoju konkurencji w całej 
Europie oraz transgranicznej oferty usług 
finansowych; przypomina, że niższe ceny 
są wynikiem zdrowej konkurencji;

11. podkreśla, że podstawowym 
warunkiem utworzenia jednolitego rynku 
usług finansowych dla konsumentów 
detalicznych i MŚP jest stworzenie 
warunków dla rozwoju konkurencji w całej 
Europie oraz transgranicznej oferty usług 
finansowych; przypomina, że niższe ceny 
są wynikiem zdrowej konkurencji; biorąc
pod uwagę, że główne dyrektywy 
finansowe (dyrektywa 2006/48/WE w 
sprawie podejmowania i prowadzenia 
działalności przez instytucje kredytowe, 
dyrektywa 2006/49/WE w sprawie 
adekwatności kapitałowej firm 
inwestycyjnych i instytucji kredytowych) 
faworyzując MŚP przynoszą zamierzone 
korzyści pod warunkiem wysokiej 
konkurencji między lokalnymi bankami 
detalicznymi, co sprzyja pozytywnemu 
oddziaływaniu związanemu z przepisami 
finansowymi;

Or. en
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Poprawka 52
Olle Schmidt

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
branży płatniczej dotyczącą stworzenia 
jednolitego europejskiego obszaru 
płatniczego, ale podkreśla, że taki system 
powinien prowadzić do większej 
przejrzystości, zwłaszcza w zakresie 
prowizji interchange;

Or. en

Poprawka 53
Gianni Pittella

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. przypomina Komisji, że efektywna 
konkurencja pomiędzy dostawcami usług 
finansowych gwarantowana jest dużą 
liczbą uczestników rynku; przypomina 
o rezolucji w sprawie konsolidacji usług 
finansowych, w której stwierdza się, że 
pluralistyczna struktura europejskiego 
rynku bankowego, na którym instytucje 
finansowe w zależności od ich 
różnorodnych celów działalności mogą 
przyjmować różne formy prawne, stanowi 
duży atut gospodarki europejskiej;

12. przypomina Komisji, że efektywna 
konkurencja pomiędzy dostawcami usług 
finansowych gwarantowana jest dużą 
liczbą podmiotów oferujących takie usługi 
oraz spełnieniem innych wymogów, takich 
jak dostępność pełnych informacji; 
przypomina o rezolucji w sprawie 
konsolidacji usług finansowych, w której 
stwierdza się, że pluralistyczna struktura 
europejskiego rynku bankowego, na 
którym instytucje finansowe w zależności 
od ich różnorodnych celów działalności 
mogą przyjmować różne formy prawne, 
stanowi duży atut gospodarki europejskiej;

Or. it
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Poprawka 54
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. przypomina Komisji, że efektywna 
konkurencja pomiędzy dostawcami usług 
finansowych gwarantowana jest dużą 
liczbą uczestników rynku; przypomina 
o rezolucji w sprawie konsolidacji usług 
finansowych, w której stwierdza się, że 
pluralistyczna struktura europejskiego 
rynku bankowego, na którym instytucje 
finansowe w zależności od ich 
różnorodnych celów działalności mogą 
przyjmować różne formy prawne, stanowi 
duży atut gospodarki europejskiej;

12. przypomina Komisji, że efektywna 
konkurencja pomiędzy dostawcami usług 
finansowych gwarantowana jest dużą 
liczbą uczestników rynku; zwraca 
w związku z tym uwagę, że pośrednictwo 
finansowe ma ogromne znaczenie dla 
umożliwienia konsumentom 
indywidualnym wykorzystania możliwości 
oferowanych przez rynek europejski; 
przypomina o rezolucji w sprawie 
konsolidacji usług finansowych, w której 
stwierdza się, że pluralistyczna struktura 
europejskiego rynku bankowego, na 
którym instytucje finansowe w zależności 
od ich różnorodnych celów działalności 
mogą przyjmować różne formy prawne, 
stanowi duży atut gospodarki europejskiej;

Or. sv

Poprawka 55
Udo Bullmann

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. przypomina Komisji, że efektywna 
konkurencja pomiędzy dostawcami usług 
finansowych gwarantowana jest dużą 
liczbą uczestników rynku; przypomina 
o rezolucji w sprawie konsolidacji usług 
finansowych, w której stwierdza się, że 
pluralistyczna struktura europejskiego 
rynku bankowego, na którym instytucje 
finansowe w zależności od ich 
różnorodnych celów działalności mogą 

12. przypomina Komisji, że efektywna 
konkurencja pomiędzy dostawcami usług 
finansowych gwarantowana jest dużą 
liczbą uczestników rynku; przypomina 
o rezolucji w sprawie konsolidacji usług 
finansowych, w której stwierdza się, że 
pluralistyczna struktura europejskiego 
rynku bankowego, na którym instytucje 
finansowe w zależności od ich 
różnorodnych celów działalności mogą 
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przyjmować różne formy prawne, stanowi 
duży atut gospodarki europejskiej;

przyjmować różne formy prawne, stanowi 
duży atut gospodarki europejskiej, jest 
korzystna dla konsumentów europejskich 
i przyczynia się w istotny sposób do 
stabilności rynków finansowych;

Or. de

Poprawka 56
Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. przypomina Komisji, że efektywna 
konkurencja pomiędzy dostawcami usług 
finansowych gwarantowana jest dużą 
liczbą uczestników rynku; przypomina 
o rezolucji w sprawie konsolidacji usług 
finansowych, w której stwierdza się, że 
pluralistyczna struktura europejskiego 
rynku bankowego, na którym instytucje 
finansowe w zależności od ich 
różnorodnych celów działalności mogą 
przyjmować różne formy prawne, stanowi 
duży atut gospodarki europejskiej;

12. przypomina Komisji, że efektywna 
konkurencja pomiędzy dostawcami usług 
finansowych gwarantowana jest dużą 
liczbą uczestników rynku, którzy 
konkurują ze sobą na równych 
warunkach; przypomina o rezolucji w 
sprawie konsolidacji usług finansowych, w 
której stwierdza się, że pluralistyczna 
struktura europejskiego rynku bankowego, 
na którym instytucje finansowe w 
zależności od ich różnorodnych celów 
działalności mogą przyjmować różne 
formy prawne, stanowi duży atut 
europejskiej społecznej gospodarki 
rynkowej;

Or. en

Poprawka 57
Margarita Starkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. przypomina Komisji, że efektywna 
konkurencja pomiędzy dostawcami usług 

12. przypomina Komisji, że efektywna 
konkurencja pomiędzy dostawcami usług 
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finansowych gwarantowana jest dużą 
liczbą uczestników rynku; przypomina 
o rezolucji w sprawie konsolidacji usług 
finansowych, w której stwierdza się, że 
pluralistyczna struktura europejskiego 
rynku bankowego, na którym instytucje 
finansowe w zależności od ich 
różnorodnych celów działalności mogą 
przyjmować różne formy prawne, stanowi 
duży atut gospodarki europejskiej;

finansowych mogłaby być 
zagwarantowana dużą liczbą uczestników 
rynku i podejściem „regulowanej 
struktury otwartej” przy jednoczesnym 
zapewnieniu detalicznych usług 
finansowych; przypomina o rezolucji w 
sprawie konsolidacji usług finansowych, w 
której stwierdza się, że pluralistyczna 
struktura europejskiego rynku bankowego, 
na którym instytucje finansowe w 
zależności od ich różnorodnych celów 
działalności mogą przyjmować różne 
formy prawne, bez uszczerbku dla 
konkurencji, stanowi duży atut gospodarki 
europejskiej; 

Or. en

Poprawka 58
Pervenche Berès, Jonathan Evans

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. zauważa istotną rolę, jaką odgrywają 
na europejskim rynku ubezpieczeń 
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, 
które stanowią 68 % zakładów 
ubezpieczeń i posiadają 25 % udziału w 
rynku oraz obsługują ponad 230 mln 
obywateli Europy; podkreśla, że obecne 
narzędzia do rozwoju działalności na 
rynku wewnętrznym nie są dostosowane 
do struktury spółek wzajemnych;

Or. en

Poprawka 59
Pervenche Berès, Jonathan Evans

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

12b. zwraca uwagę, że statut europejskiej 
spółki wzajemnej pozwoliłby 
towarzystwom ubezpieczeń wzajemnych 
na funkcjonowanie na tych samych 
warunkach jakie obowiązują inne 
przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe, w 
szczególności w sytuacji działalności 
transgranicznej, co zwiększyłoby ofertę 
produktów ubezpieczeniowych; podkreśla, 
że towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, 
ze względu na specyfikę swojego sposobu 
zarządzania, który angażuje bezpośrednio 
klientów danego towarzystwa 
ubezpieczeniowego, przyczyniają się do 
zwiększenia ogólnego zaufania 
konsumentów do rynków finansowych 
UE; zdecydowanie uważa, że 
demokratyczna struktura zarządzania w 
towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych 
może zwiększyć wiedzę konsumentów o 
rynkach finansowych i ich udział w tych 
rynkach;

Or. en

Poprawka 60
Pervenche Berès, Jonathan Evans

Projekt rezolucji
Ustęp 12 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12c. zauważa, że coraz większa oferta 
produktów ubezpieczeniowych, jak 
również etos nieczerpania korzyści 
finansowych, który charakteryzuje 
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, 
może zwiększyć konkurencję pomiędzy 
dostawcami, co prowadzić będzie do 
większego wyboru i potencjalnie bardziej 
atrakcyjnej oferty produktów dla 
konsumenta europejskiego;
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Or. en

Poprawka 61
Sahra Wagenknecht

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zauważa, że prawdziwa konkurencja 
może istnieć tylko w jednakowych 
warunkach konkurencji; w związku z 
powyższym jest zdania, że każdy środek 
musi być zgodny z zasadą „jednakowe 
ryzyko, jednakowe przepisy”; przypomina 
jednak, że kształtowanie produktów 
w sektorze usług finansowych pozostaje 
pod szczególnym wpływem otoczenia 
regulacyjnego i dostęp na zasadzie „jednej 
miary dla wszystkich” miałby negatywne 
skutki dla różnorodności produktów;

13. jest zdania, że każdy środek musi być 
zgodny z zasadą „jednakowe ryzyko, 
jednakowe przepisy”; przypomina jednak, 
że kształtowanie produktów w sektorze 
usług finansowych pozostaje pod 
szczególnym wpływem otoczenia 
regulacyjnego;

Or. de

Poprawka 62
Gianni Pittella

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zauważa, że prawdziwa konkurencja 
może istnieć tylko w jednakowych 
warunkach konkurencji; w związku z 
powyższym jest zdania, że każdy środek 
musi być zgodny z zasadą „jednakowe 
ryzyko, jednakowe przepisy”; przypomina 
jednak, że kształtowanie produktów 
w sektorze usług finansowych pozostaje 
pod szczególnym wpływem otoczenia 
regulacyjnego i dostęp na zasadzie „jednej 
miary dla wszystkich” miałby negatywne 

13. zauważa, że prawdziwa konkurencja 
może istnieć tylko w jednakowych 
warunkach konkurencji; w związku z 
powyższym jest zdania, że każdy środek 
musi być zgodny z zasadą „jednakowe 
ryzyko, jednakowe przepisy”; przypomina 
jednak, że kształtowanie produktów 
w sektorze usług finansowych pozostaje 
pod szczególnym wpływem otoczenia 
regulacyjnego;
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skutki dla różnorodności produktów;

Or. it

Poprawka 63
Harald Ettl

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zauważa, że prawdziwa konkurencja 
może istnieć tylko w jednakowych 
warunkach konkurencji; w związku z 
powyższym jest zdania, że każdy środek 
musi być zgodny z zasadą „jednakowe 
ryzyko, jednakowe przepisy”; przypomina 
jednak, że kształtowanie produktów 
w sektorze usług finansowych pozostaje 
pod szczególnym wpływem otoczenia 
regulacyjnego i dostęp na zasadzie „jednej 
miary dla wszystkich” miałby negatywne 
skutki dla różnorodności produktów;

13. zauważa, że prawdziwa konkurencja 
może istnieć tylko w jednakowych 
warunkach konkurencji; w związku z 
powyższym jest zdania, że każdy środek 
musi być zgodny z zasadą „jednakowe 
ryzyko, jednakowe przepisy”; przypomina 
jednak, że kształtowanie produktów 
w sektorze usług finansowych pozostaje 
pod szczególnym wpływem otoczenia 
regulacyjnego i dostęp na zasadzie „jednej 
miary dla wszystkich” miałby negatywne 
skutki dla różnorodności produktów; 
podkreśla, że proste, znormalizowane 
produkty finansowe skłaniają, na zasadzie 
dobrowolności, do ich porównywania, 
przez co mogą one wywrzeć istotny wpływ 
na wzrost konkurencji;

Or. de

Poprawka 64
Othmar Karas

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. zauważa, że prawdziwa konkurencja 
może istnieć tylko w jednakowych 
warunkach konkurencji; w związku z 
powyższym jest zdania, że każdy środek 

13. zauważa, że prawdziwa konkurencja 
może istnieć tylko przy równych dla 
wszystkich zasadach gry; w związku z 
powyższym jest zdania, że każdy środek 



AM\713933PL.doc 35/47 PE404.445v01-00

PL

musi być zgodny z zasadą „jednakowe 
ryzyko, jednakowe przepisy”; przypomina 
jednak, że kształtowanie produktów 
w sektorze usług finansowych pozostaje 
pod szczególnym wpływem otoczenia 
regulacyjnego i dostęp na zasadzie „jednej 
miary dla wszystkich” miałby negatywne 
skutki dla różnorodności produktów;

musi być zgodny z zasadą „jednakowe 
ryzyko, jednakowe przepisy”; przypomina 
jednak, że kształtowanie produktów 
w sektorze usług finansowych pozostaje 
pod szczególnym wpływem otoczenia 
regulacyjnego i dostęp na zasadzie „jednej 
miary dla wszystkich” miałby negatywne 
skutki dla różnorodności produktów;

Or. en

Poprawka 65
Jean-Paul Gauzès

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. uważa, że ujawnienie kosztów, ryzyka 
i wydajności na etapie sprzedaży ma 
podstawowe znaczenie, gdyż umożliwia 
inwestorom rozsądne podejmowanie 
decyzji; w tym kontekście apeluje o 
porównywalne wymogi przejrzystości dla 
wszystkich zastępczych produktów 
inwestycyjnych, takich jak fundusze 
inwestycyjne, produkty ustrukturyzowane 
i ubezpieczenia na życie powiązane z 
zakupem jednostek w funduszach 
inwestycyjnych; ubolewa nad 
nieścisłościami ram prawnych UE i 
wyraża zaniepokojenie z powodu ich 
wpływu na uczciwą konkurencję i 
ochronę inwestorów; domaga się, aby 
Komisja zajęła się brakami w dyrektywie 
2003/71/WE w sprawie prospektu 
emisyjnego publikowanego w związku z 
publiczną ofertą lub dopuszczeniem do 
obrotu papierów wartościowych i w 
dyrektywie 2002/92/WE w sprawie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego poprzez 
zastosowanie wymogów ujawnienia 
określonych w dyrektywie 2004/39/WE w 
sprawie rynków instrumentów 
finansowych i nowego prospektu UCITS 
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(Kluczowa Informacja dla Inwestora) 
jako punkty odniesienia dla wszystkich 
produktów zastępczych; 

Or. en

Poprawka 66
Margarita Starkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. zwraca się do Komisji o wyjaśnienie 
definicji detalicznych produktów 
finansowych; ubolewa, że jak dotychczas 
kwestia kompleksowych produktów 
finansowych nie została w odpowiedni 
sposób omówiona; jest zdania, że nowe 
kompleksowe produkty finansowe, takie 
jak wkłady oszczędnościowe powiązane z 
zakupem jednostek funduszu 
inwestycyjnego wysokiego ryzyka, 
powinny wchodzić w zakres stosowania 
dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynków 
instrumentów finansowych; 

Or. en

Poprawka 67
Olle Schmidt

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla potrzebę porównywalnych 
przepisów z zakresu dystrybucji i 
ujawniania informacji dla wszystkich 
konkurencyjnych produktów 
inwestycyjnych (tj. funduszy 
inwestycyjnych, ustrukturyzowanych 
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produktów takich jak certyfikaty, 
ubezpieczenia na życie powiązane z 
zakupem jednostek funduszu) w miejscu 
sprzedaży, aby zapewnić spójny poziom 
ochrony inwestora w całym 
prawodawstwie UE dotyczącym usług 
finansowych;

Or. en

Poprawka 68
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. zauważa, że coraz większej liczbie 
konsumentów odmawia się dostępu do 
podstawowych usług finansowych; 
ubolewa, że nie udało się w zielonej 
księdze poruszyć kwestii wprowadzenia 
europejskiego prawa do rachunku 
bieżącego bez możliwości zadłużenia; 
podkreśla, że prawo do rachunku 
bieżącego stanowiłoby konkretną korzyść 
dla konsumentów;

Or. en

Poprawka 69
Ieke van den Burg

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża ubolewanie, że transgraniczni 
dostawcy usług finansowych ponoszą 
znaczne koszty związane z różnymi 
przepisami i różnymi praktykami
krajowych organów nadzorczych; wzywa 

14. wyraża ubolewanie, że różne przepisy i 
praktyki krajowych organów nadzorczych 
prowadzą do niepewności prawnej i 
znacznych kosztów ponoszonych przez 
transgranicznych dostawców usług 
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komitety ds. procedury Lamfalussy’ego do 
intensyfikacji prac nad jednolitymi 
normami; popiera w szczególności 
uzgodnienie jednolitych formularzy 
procedur zgłoszeniowych i 
autoryzacyjnych;

finansowych; wzywa komitety ds. 
procedury Lamfalussy’ego do 
intensyfikacji prac nad jednolitymi 
normami europejskimi; popiera w 
szczególności uzgodnienie jednolitych 
formularzy procedur zgłoszeniowych i 
autoryzacyjnych;

Or. en

Poprawka 70
Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża ubolewanie, że transgraniczni 
dostawcy usług finansowych ponoszą 
znaczne koszty związane z różnymi 
przepisami i różnymi praktykami 
krajowych organów nadzorczych; wzywa 
komitety ds. procedury Lamfalussy’ego do 
intensyfikacji prac nad jednolitymi 
normami; popiera w szczególności 
uzgodnienie jednolitych formularzy 
procedur zgłoszeniowych i 
autoryzacyjnych;

14. wyraża ubolewanie, że transgraniczni 
dostawcy usług finansowych ponoszą 
znaczne koszty związane z różnymi 
przepisami i różnymi praktykami 
krajowych organów nadzorczych; wzywa 
komitety ds. procedury Lamfalussy’ego do 
intensyfikacji prac nad jednolitymi 
normami; popiera w szczególności 
uzgodnienie prostych i praktycznych 
jednolitych formularzy procedur 
zgłoszeniowych i autoryzacyjnych;

Or. en

Poprawka 71
Alexander Radwan

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. uznaje dużą rolę pośredników usług 
finansowych w umożliwianiu 
konsumentom detalicznym i MŚP dotarcia 
do usług finansowych z innych państw 

16. uznaje dużą rolę pośredników usług 
finansowych w umożliwianiu 
konsumentom detalicznym i MŚP dotarcia 
do usług finansowych z innych państw 
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członkowskich; wzywa Komisję do 
stworzenia ram mających na celu 
wzmocnienie tej gałęzi gospodarki;

członkowskich; przypomina, że wszelkie 
ramy dla sektora usług finansowych 
powinny kierować się zasadą „jednakowa 
działalność, jednakowe ryzyko, jednakowe 
reguły";

Or. en

Poprawka 72
Antolín Sánchez Presedo

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. uznaje dużą rolę pośredników usług 
finansowych w umożliwianiu 
konsumentom detalicznym i MŚP dotarcia 
do usług finansowych z innych państw 
członkowskich; wzywa Komisję do 
stworzenia ram mających na celu 
wzmocnienie tej gałęzi gospodarki;

16. uznaje dużą rolę pośredników usług 
finansowych w umożliwianiu 
konsumentom detalicznym i MŚP dotarcia 
do usług finansowych z innych państw 
członkowskich; wzywa Komisję do 
wyjaśnienia i ujednolicenia ram 
prawnych w odniesieniu do takich 
pośredników, zgodnie z zasadą 
„jednakowa działalność, jednakowe 
ryzyko, jednakowe reguły” 

Or. es

Poprawka 73
Margarita Starkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. uznaje dużą rolę pośredników usług 
finansowych w umożliwianiu 
konsumentom detalicznym i MŚP dotarcia 
do usług finansowych z innych państw 
członkowskich; wzywa Komisję do 
stworzenia ram mających na celu 
wzmocnienie tej gałęzi gospodarki;

16. uznaje dużą rolę pośredników usług 
finansowych w umożliwianiu 
konsumentom detalicznym dotarcia do 
usług finansowych z innych państw 
członkowskich; wzywa Komisję do 
stworzenia ram mających na celu 
wzmocnienie tej gałęzi gospodarki;
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Or. en

Poprawka 74
Othmar Karas

Projekt rezolucji
Ustęp 16 

Projekt rezolucji Poprawka

16. uznaje dużą rolę pośredników usług 
finansowych w umożliwianiu 
konsumentom detalicznym i MŚP dotarcia 
do usług finansowych z innych państw 
członkowskich; wzywa Komisję do 
stworzenia ram mających na celu 
wzmocnienie tej gałęzi gospodarki;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 75
Harald Ettl

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. uznaje dużą rolę pośredników usług 
finansowych w umożliwianiu 
konsumentom detalicznym i MŚP dotarcia 
do usług finansowych z innych państw 
członkowskich; wzywa Komisję do 
stworzenia ram mających na celu 
wzmocnienie tej gałęzi gospodarki;

16. uznaje dużą rolę pośredników usług 
finansowych w umożliwianiu 
konsumentom detalicznym i MŚP dotarcia 
do usług finansowych z innych państw 
członkowskich; wzywa Komisję do 
stworzenia ram mających na celu 
wzmocnienie tej gałęzi gospodarki; 
podkreśla, że należy w szczególności 
stworzyć przepisy dotyczące kształcenia 
podmiotów świadczących usługi 
pośrednictwa finansowego, jak również 
reklamy i doradztwa w dziedzinie 
sprzedaży;

Or. de
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Poprawka 76
Jean-Paul Gauzès

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. uznaje dużą rolę pośredników usług 
finansowych w umożliwianiu 
konsumentom detalicznym i MŚP dotarcia 
do usług finansowych z innych państw 
członkowskich; wzywa Komisję do 
stworzenia ram mających na celu 
wzmocnienie tej gałęzi gospodarki;

16. uznaje dużą rolę pośredników usług 
finansowych w umożliwianiu 
konsumentom detalicznym i MŚP dotarcia 
do usług finansowych z innych państw 
członkowskich; wzywa Komisję do 
stworzenia ram mających na celu 
wzmocnienie tej gałęzi gospodarki; 
podkreśla znaczenie rozróżniania między 
różnymi rodzajami pośrednictwa oraz 
unikania podejścia polegającego na 
stosowaniu jednej miary dla wszystkich;

Or. fr

Poprawka 77
Donata Gottardi

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. zwraca uwagę na znaczenie rozwoju 
edukacji z zakresu finansów, jako 
uzupełnienia odpowiedniej ochrony 
konsumentów; wzywa państwa 
członkowskie i wszystkie zainteresowane 
strony do podjęcia i skoordynowania 
środków mających na celu zwiększenie 
wiedzy z zakresu finansów wśród 
obywateli (również wśród dzieci, 
młodzieży, osób pracujących, emerytów i 
rencistów), tak aby zapewnić 
konsumentom środki i wiedzę, które 
pozwolą szukać lepszych, tańszych i 
bardziej odpowiednich produktów i usług, 
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zwiększyć konkurencję, jakość i 
innowacyjność w tej dziedzinie, powołać 
organizacje konsumenckie posiadające 
wiedzę finansową, które będą stanowiły 
przeciwwagę dla roli przedsiębiorców w 
procesie przygotowywania przepisów; 
przypomina, że obywatele, którzy chętnie 
inwestują, mogą zapewnić dodatkową 
płynność rynkom kapitałowym; 

Or. en

Poprawka 78
Zsolt László Becsey

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. Wyciągając wnioski z niedawnego 
zamieszania na rynku bankowości 
detalicznej (Northern Rock, IKB, Sachsen 
LB), stwierdza, że systemy wynagrodzeń w 
bankach powinny zostać ponownie 
opracowane na podstawie wytycznych 
organów nadzorczych, w celu bardziej 
skutecznej walki ze zjawiskiem pokusy 
nadużycia i wzmocnienia roli systemów 
ostrożnego zarządzania ryzykiem;

Or. en

Poprawka 79
Sahra Wagenknecht

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla z naciskiem znaczenie 
umożliwienia instytucjom kredytowym 
oraz podmiotom przekazującym dane 

18. podkreśla z naciskiem znaczenie 
poprawy ochrony danych osobowych 
klientów w państwach członkowskich UE 
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kredytowe niedyskryminującego 
transgranicznego dostępu do rejestrów 
danych kredytowych;

przed umożliwieniem instytucjom 
kredytowym oraz podmiotom 
przekazującym dane kredytowe 
niedyskryminującego transgranicznego 
dostępu do rejestrów danych kredytowych, 
ponieważ w przeciwnym wypadku otwarta 
zostanie droga do nieuprawnionego 
wykorzystania danych osobowych; 

Or. de

Poprawka 80
Othmar Karas

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla z naciskiem znaczenie 
umożliwienia instytucjom kredytowym 
oraz podmiotom przekazującym dane 
kredytowe niedyskryminującego 
transgranicznego dostępu do rejestrów 
danych kredytowych;

18. podkreśla z naciskiem znaczenie 
umożliwienia instytucjom kredytowym 
oraz podmiotom przekazującym dane 
kredytowe niedyskryminującego 
transgranicznego dostępu do rejestrów 
danych kredytowych; przypomina jednak, 
że konsumenci i MŚP muszą mieć 
możliwość sprawdzenia i, jeżeli zachodzi 
taka potrzeba, skorygowania swoich 
danych osobowych;

Or. en

Poprawka 81
John Purvis

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla z naciskiem znaczenie 
umożliwienia instytucjom kredytowym 
oraz podmiotom przekazującym dane 
kredytowe niedyskryminującego 

18. podkreśla z naciskiem znaczenie 
umożliwienia instytucjom kredytowym 
oraz podmiotom przekazującym dane 
kredytowe niedyskryminującego 
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transgranicznego dostępu do rejestrów 
danych kredytowych;

transgranicznego dostępu do rejestrów 
danych kredytowych; sugeruje również, że 
należy zachęcać banki do lepszego 
wykorzystania informacji o danych 
kredytowych dostępnych w innych 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 82
Jean-Paul Gauzès

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla z naciskiem znaczenie 
umożliwienia instytucjom kredytowym 
oraz podmiotom przekazującym dane 
kredytowe niedyskryminującego 
transgranicznego dostępu do rejestrów 
danych kredytowych;

18. podkreśla z naciskiem znaczenie 
umożliwienia instytucjom kredytowym 
oraz podmiotom przekazującym dane 
kredytowe niedyskryminującego 
transgranicznego dostępu do rejestrów 
danych kredytowych oraz rejestrów 
danych dotyczących oszustw; wzywa 
Komisję do zidentyfikowania przeszkód 
w wymianie danych odnoszących się nie 
tylko do kredytów, ale również do oszustw;

Or. fr

Poprawka 83
Gianni Pittella

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla z naciskiem znaczenie 
umożliwienia instytucjom kredytowym 
oraz podmiotom przekazującym dane 
kredytowe niedyskryminującego 
transgranicznego dostępu do rejestrów 
danych kredytowych;

18. podkreśla z naciskiem znaczenie 
umożliwienia instytucjom kredytowym 
oraz podmiotom przekazującym dane 
kredytowe niedyskryminującego 
transgranicznego dostępu do rejestrów 
danych kredytowych i wzywa Komisję do 
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uczynienia wszystkiego co w jej mocy dla 
poprawy mobilności klientów, tak aby 
konsumenci mieli możliwość wyboru 
dostawców, co zwiększyłoby zdrową 
konkurencję między nimi; 

Or. it

Poprawka 84
Margarita Starkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa Komisję do wyjaśnienia 
statusu prawnego i ram nadzoru instytucji 
niebankowych udzielających kredytów 
konsumenckich, takich jak te, które 
działają jedynie w internecie lub za 
pośrednictwem SMS-ów;

Or. en

Poprawka 85
Gianni Pittella

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa Komisję do intensyfikacji 
działań dotyczących agentów/pośredników 
kredytowych, aby zagwarantować 
konsumentom ochronę i zapobiec 
podejrzanym praktykom sprzedażowym, 
które są szkodliwe w szczególności dla tej 
części społeczeństwa, która jest 
najbardziej podatnej na zagrożenia;

Or. it
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Poprawka 86
Gianni Pittella

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. Podkreśla znaczenie wiarygodnych 
danych przy przyznawaniu kredytów 
bankowych, które powinny być 
udostępniane na podstawie uczciwych 
i przejrzystych kryteriów;

Or. it

Poprawka 87
Gianni Pittella

Projekt rezolucji
Ustęp 18 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18c. podkreśla znaczenie zapewnienia 
konsumentom prostych i skutecznych 
sposobów alternatywnego rozstrzygania 
sporów, m.in. poprzez uświadomienie im 
istnienia systemu FIN-NET oraz 
obecności różnych form i sposobów 
alternatywnego rozstrzygania sporów
w państwach członkowskich;

Or. it

Poprawka 88
Margarita Starkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 20
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Projekt rezolucji Poprawka

20. opowiada się za zniesieniem wymogu 
przedstawiciela podatkowego w przypadku 
rozpoczęcia działalności w innym państwie 
członkowskim;

20. uważa, że zniesienie wymogu 
przedstawiciela podatkowego w przypadku 
rozpoczęcia działalności w innym państwie 
członkowskim jest możliwe jedynie jeżeli 
ustanowione zostaną ramy prawne 
określające uprawnienia nadzorcze i 
obowiązki operacji transgranicznych;

Or. en

Poprawka 89
Pervenche Berès, Jonathan Evans

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. wzywa Komisję do kontynuowania 
prac nad statutem europejskiej spółki 
wzajemnej poprzez zapoczątkowanie 
analizy wykonalności tego projektu 
legislacyjnego;

Or. en
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