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Pozměňovací návrh 1
John Purvis

Návrh usnesení
Právní východisko 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nedávné rozhodnutí 
o mnohostranných mezibankovních 
poplatcích Mastercard v rámci EHP,

– s ohledem na nedávné rozhodnutí 
o mnohostranných mezibankovních 
poplatcích Mastercard v rámci EHP 
(COMP 34/579 MasterCard),

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Antolín Sánchez Presedo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. s přihlédnutím k zásadní úloze, kterou 
hrají retailové banky v přenášení 
příslušných podmínek měnové politiky na 
trh, zvláště na malé a střední podniky 
a spotřebitele,

Or. es

Pozměňovací návrh 3
Sahra Wagenknecht

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že přístup 
k základním bankovním službám je 
sociálním právem a EU a každý členský 
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stát musí zajistit, aby si každý člověk mohl 
otevřít účet,

Or. de

Pozměňovací návrh 4
Ieke van den Burg

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k nedostatečné harmonizaci
spotřebitelské politiky v EU a vnitřní 
složitosti finančních produktů,

D. vzhledem k obtížím spojeným 
s harmonizací spotřebitelské politiky v EU 
a vnitřní složitosti finančních produktů,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Sahra Wagenknecht

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k významu, jaký má politika
hospodářské soutěže EU pro dokončení 
vnitřního trhu a řádně fungující 
a skutečně rovné podmínky na trhu pro 
všechny zúčastněné,

E. vzhledem k tomu, že úkolem politiky 
hospodářské soutěže EU by mělo být 
působení proti současnému směřování ke 
koncentraci v bankovních odvětvích 
členských států a mezi poskytovateli 
služeb vypořádání plateb, 

Or. de

Pozměňovací návrh 6
Antolín Sánchez Presedo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že různorodost 
právních modelů a podnikatelských cílů 
finančních subjektů v retailovém 
bankovním odvětví (banky, spořitelny, 
družstva atd.) je základní výhodou 
evropského hospodářství, která obohacuje 
odvětví, odpovídá pluralistické struktuře 
trhu a napomáhá zvyšovat hospodářskou 
soutěž na vnitřním trhu,

Or. es

Pozměňovací návrh 7
John Purvis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že je zapotřebí 
dosáhnout rovnováhy mezi vysokým 
stupněm ochrany spotřebitelů a řádným 
fungováním jednotného trhu,

F. vzhledem k tomu, že je zapotřebí 
dosáhnout rovnováhy mezi ochranou
spotřebitelů a řádným fungováním 
jednotného trhu,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Antolín Sánchez Presedo

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. podporuje jednotný přístup Komise 
spočívající v podpoře politik vnitřního trhu 
a správně zaměřených odvětvových 
šetřeních; vyjadřuje nicméně politování 
nad načasováním tohoto odvětvového 

1. podporuje jednotný přístup Komise 
spočívající v podpoře politik vnitřního trhu 
a správně zaměřených odvětvových 
šetřeních; vyjadřuje nicméně politování 
nad tím, že nebylo provedeno žádné 
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šetření a vybízí Komisi, aby pokračovala 
ve své práci poté, co směrnice o kapitálové 
přiměřenosti, jednotný prostor plateb 
eurozóny (SEPA), směrnice o platebních 
službách a směrnice o spotřebitelském 
úvěru prokážou svou účinnost v praxi;

šetření způsobu, jakým jsou podmínky 
měnové politiky přenášeny na retailový 
trh, a nad načasováním tohoto 
odvětvového šetření a vybízí Komisi, aby 
pokračovala ve své práci poté, co směrnice 
o kapitálové přiměřenosti, jednotný prostor 
plateb eurozóny (SEPA), směrnice 
o platebních službách a směrnice 
o spotřebitelském úvěru prokážou svou 
účinnost v praxi;

Or. es

Pozměňovací návrh 9
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje politování nad tím, že šetření 
Komise dostatečně nezohledňuje specifika 
přísně regulovaného bankovního odvětví 
a význam kultury, zvyků, jazyka při výběru 
finančních produktů ze strany spotřebitelů;

2. vyjadřuje politování nad tím, že šetření 
Komise dostatečně nezohledňuje specifika 
přísně regulovaného bankovního odvětví 
a význam kultury, zvyků, jazyka při výběru 
finančních produktů ze strany spotřebitelů; 
dále je znepokojen tím, že Komise při 
svém posouzení integrace trhu vychází 
z příliš malého počtu hospodářských 
ukazatelů, a proto uvedené posouzení 
náležitě neodráží znaky dynamicky se 
rozvíjejícího a konkurenceschopného 
odvětví retailového bankovnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Andrea Losco

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje politování nad tím, že šetření 
Komise dostatečně nezohledňuje specifika
přísně regulovaného bankovního odvětví 
a význam kultury, zvyků, jazyka při výběru 
finančních produktů ze strany spotřebitelů;

2. vyjadřuje politování nad tím, že šetření 
Komise dostatečně nezohledňuje 
skutečnost, že nedostatek mobility 
zákazníků v Evropské unii neznamená 
vždy nižší úroveň konkurenceschopnosti, 
ale je často dán jinými činiteli, například 
zvláštní povahou přísně regulovaného 
bankovního odvětví, významem kultury, 
zvyků, jazyka při výběru finančních 
produktů ze strany spotřebitelů 
a dlouhodobým vztahem důvěry, který 
často vzniká mezi bankou a zákazníkem, 
zejména v okrajových oblastech EU;

Or. it

Pozměňovací návrh 11
Ieke van den Burg

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje politování nad tím, že šetření 
Komise dostatečně nezohledňuje specifika 
přísně regulovaného bankovního odvětví 
a význam kultury, zvyků, jazyka při výběru 
finančních produktů ze strany spotřebitelů;

2. vyjadřuje politování nad tím, že šetření 
Komise dostatečně nezohledňuje specifika 
přísně regulovaného bankovního odvětví 
a význam kultury, zvyků, jazyka při výběru 
finančních produktů ze strany spotřebitelů 
a při jejich ochraně;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Harald Ettl

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připomíná, že politika hospodářské 
soutěže je mocným nástrojem k dokončení 
vnitřního trhu; zaměření na posílení 
hospodářské soutěže by však nemělo vést 
k oslabení řízení rizik v oblasti 
bankovnictví a ohrožení stability odvětví, 
které je obzvláště klíčové a strategické pro 
světové hospodářství; zdůrazňuje, že pro 
další rozvoj finančních služeb je nezbytná 
důvěra spotřebitelů;

3. připomíná, že politika hospodářské 
soutěže je mocným nástrojem k dokončení 
vnitřního trhu; zaměření na posílení 
hospodářské soutěže by však nemělo vést 
k oslabení řízení rizik v oblasti 
bankovnictví a ohrožení stability odvětví, 
které je obzvláště klíčové a strategické pro 
světové hospodářství; zdůrazňuje, že pro 
další rozvoj finančních služeb je nezbytná 
důvěra spotřebitelů a že podpora 
informování spotřebitelů o finančních 
službách je nutná k posílení úlohy 
spotřebitelů jako účastníků trhu;

Or. de

Pozměňovací návrh 13
John Purvis

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připomíná, že politika hospodářské 
soutěže je mocným nástrojem k dokončení 
vnitřního trhu; zaměření na posílení 
hospodářské soutěže by však nemělo vést 
k oslabení řízení rizik v oblasti 
bankovnictví a ohrožení stability odvětví, 
které je obzvláště klíčové a strategické pro 
světové hospodářství; zdůrazňuje, že pro 
další rozvoj finančních služeb je nezbytná 
důvěra spotřebitelů;

3. připomíná, že politika hospodářské 
soutěže je mocným nástrojem k dokončení 
vnitřního trhu; zaměření na posílení 
hospodářské soutěže by však nemělo vést 
k oslabení řízení rizik v oblasti 
bankovnictví a ohrožení stability odvětví, 
které je obzvláště klíčové a strategické pro 
světové hospodářství; zdůrazňuje, že pro 
další rozvoj finančních služeb je nezbytná 
důvěra trhu i spotřebitelů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 14
Andrea Losco

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. poukazuje na to, že velmi roztříštěný 
regulační rámec je překážkou rozvoje 
přeshraničního poskytování bankovních 
služeb; proto podporuje iniciativu Komise 
ve věci nového posouzení směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění 
finančních služeb pro spotřebitele na trh 
na dálku1, které musí obsahovat rovněž 
přezkum směrnice o elektronickém 
obchodu2 a elektronických podpisech3, 
aby tyto směrnice mohly účinně 
dosáhnout svých stanovených cílů;

Or. it

Pozměňovací návrh 15
Andrea Losco

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. zastává názor, že i provádění právních 
předpisů proti praní špinavých peněz 

                                               
1 Úř. věst. L 271, 9.10.2002, s. 16. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2007/64/ES (Úř. věst. L 319, 
5.12.2007, s. 1).
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních 
aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu 
(„směrnice o elektronickém obchodu“) (Úř. věst L 178, 17.7.2000, s. 1).

3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. prosince 1999 o zásadách Společenství pro 
elektronické podpisy (Úř. věst. L 13, 19.1.2000, s. 12).
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může představovat překážku mobility 
zákazníků, například z hlediska otevírání 
přeshraničních běžných účtů, vzhledem 
k rozdílným požadavkům na zjišťování 
totožnosti a ověřování, které musí banky 
plnit; vyzývá Komisi, aby posoudila dopad 
pravidel stanovených v právních 
předpisech proti praní špinavých peněz na 
mobilitu zákazníků;

Or. it

Pozměňovací návrh 16
Margarita Starkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. žádá Komisi, aby v plné šíři 
zveřejňovala údaje z odvětvového šetření 
včetně samostatných ukazatelů týkajících 
se činnosti konkrétních finančních 
institucí, a tím usnadnila účinný vzájemný 
tlak, který by mohl vést ke snížení nákladů 
pro spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Sahra Wagenknecht

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. poukazuje na to, že sociálně nebo na 
členy zaměřené finanční instituce 
znamenají nepostradatelný přínos pro 
sociální Evropu a pro stabilitu finančních 
trhů; zastává názor, že spolupráce mezi 
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jednotlivými spořitelnami a družstevními 
bankami neomezuje hospodářskou soutěž, 
ale že hospodářskou soutěž podporuje 
existence státem vlastněných 
a družstevních bankovních skupin; 
zastává názor, že evropská politika 
hospodářské soutěže nesmí přímo ani 
nepřímo diskriminovat podnikatelský 
model více sociálně zaměřených 
finančních institucí;

Or. de

Pozměňovací návrh 18
Wolf Klinz

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. žádá Komisi, aby usilovala o usnadnění 
mobility zákazníků, aby si spotřebitelé 
mohli sami zvolit, zda si vyberou jiného 
provozovatele, což posílí hospodářskou 
soutěž mezi provozovateli; poukazuje na 
to, že je nezbytné zajistit návaznost služeb
i v případě uzavření bankovního účtu 
a změny provozovatele a zamezit veškerým 
duplicitám ve službách; 

4. žádá Komisi, aby usilovala o usnadnění 
mobility zákazníků, aby si spotřebitelé 
mohli sami zvolit, zda si vyberou jiného 
provozovatele, což posílí hospodářskou 
soutěž mezi provozovateli; poukazuje na 
to, že je nezbytné zajistit bezproblémové 
poskytování služeb v případě změny 
provozovatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. žádá Komisi, aby usilovala o usnadnění 
mobility zákazníků, aby si spotřebitelé 

4. žádá Komisi, aby usilovala o usnadnění 
mobility zákazníků, pokud to bude 
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mohli sami zvolit, zda si vyberou jiného 
provozovatele, což posílí hospodářskou 
soutěž mezi provozovateli; poukazuje na 
to, že je nezbytné zajistit návaznost služeb 
i v případě uzavření bankovního účtu 
a změny provozovatele a zamezit veškerým 
duplicitám ve službách;

prokazatelně nutné k tomu, aby si 
spotřebitelé mohli sami zvolit, zda si 
vyberou jiného provozovatele, což posílí 
hospodářskou soutěž mezi provozovateli; 
poukazuje na to, že je nezbytné zajistit 
návaznost služeb v celém období nabídky 
změny služeb i v případě uzavření 
bankovního účtu a změny provozovatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. žádá Komisi, aby usilovala o usnadnění 
mobility zákazníků, aby si spotřebitelé 
mohli sami zvolit, zda si vyberou jiného 
provozovatele, což posílí hospodářskou 
soutěž mezi provozovateli; poukazuje na 
to, že je nezbytné zajistit návaznost služeb 
i v případě uzavření bankovního účtu 
a změny provozovatele a zamezit veškerým 
duplicitám ve službách; 

4. žádá Komisi, aby usilovala o usnadnění 
mobility zákazníků, aby si spotřebitelé 
mohli sami zvolit, zda si vyberou jiného 
provozovatele, což posílí hospodářskou 
soutěž mezi provozovateli; poukazuje na 
to, že je nezbytné v nejvyšší možné míře 
zajistit návaznost služeb i v případě změny
bankovního účtu a změny provozovatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
John Purvis

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. žádá Komisi, aby usilovala o usnadnění 
mobility zákazníků, aby si spotřebitelé 
mohli sami zvolit, zda si vyberou jiného
provozovatele, což posílí hospodářskou 

4. žádá Komisi, aby sledovala pokrok 
členských států při usnadňování mobility 
zákazníka, aby spotřebitelé mohli sami 
snadněji změnit provozovatele, což posílí 
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soutěž mezi provozovateli; poukazuje na 
to, že je nezbytné zajistit návaznost služeb 
i v případě uzavření bankovního účtu 
a změny provozovatele a zamezit veškerým 
duplicitám ve službách;

hospodářskou soutěž mezi provozovateli; 
poukazuje na to, že je nezbytné zajistit 
návaznost služeb i v případě uzavření 
bankovního účtu a změny provozovatele 
a zamezit veškerým duplicitám ve 
službách;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Harald Ettl

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. naléhavě požaduje, aby zjednodušení 
předpisů pro finanční služby 
a odstraňování překážek pro mobilitu 
zákazníků nevedlo k nižší úrovni ochrany 
spotřebitele v členských státech;

Or. de

Pozměňovací návrh 23
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. doporučuje nízké nebo nulové poplatky 
za uzavření bankovního účtu s cílem 
podpořit mobilitu a hospodářskou soutěž; 
žádá Komisi, aby stanovila osvědčené 
postupy pro rychlou a účinnou změnu 
bankovního účtu, pokud jde o trvání 
procesu a související náklady; zastává 
názor, že by změna bankovních účtů 
neměla pro zákazníky znamenat žádnou 
újmu; je proti nadbytečným smluvním 

5. doporučuje pouze odůvodněné poplatky 
za uzavření bankovního účtu s cílem 
podpořit mobilitu a hospodářskou soutěž; 
žádá Komisi, aby provedla důkladnou 
analýzu včetně analýzy nákladů a přínosů 
stávajících vnitrostátních kodexů 
a postupů, dříve než stanoví osvědčené 
postupy pro rychlou a účinnou změnu 
bankovního účtu, pokud jde o trvání 
procesu a související náklady; zastává 



PE402.858v01-00 14/47 AM\715519CS.doc
Externí překlad

CS

závazkům, které brání mobilitě 
spotřebitelů;

názor, že by změna bankovních účtů 
neměla pro zákazníky znamenat žádnou 
újmu; je proti nadbytečným smluvním 
závazkům, které brání mobilitě 
spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Gianni Pittella

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. doporučuje nízké nebo nulové poplatky 
za uzavření bankovního účtu s cílem 
podpořit mobilitu a hospodářskou soutěž; 
žádá Komisi, aby stanovila osvědčené 
postupy pro rychlou a účinnou změnu 
bankovního účtu, pokud jde o trvání 
procesu a související náklady; zastává 
názor, že by změna bankovních účtů 
neměla pro zákazníky znamenat žádnou 
újmu; je proti nadbytečným smluvním 
závazkům, které brání mobilitě 
spotřebitelů;

5. doporučuje nízké nebo nulové poplatky 
za uzavření bankovního účtu s cílem 
podpořit mobilitu a hospodářskou soutěž; 
povzbuzuje hospodářské subjekty 
v odvětví, aby stanovily osvědčené postupy 
pro rychlou a účinnou změnu bankovního 
účtu na vnitrostátní úrovni s ohledem na 
existující osvědčené postupy a trvání 
procesu a související náklady; zastává 
názor, že by změna bankovních účtů 
neměla pro zákazníky znamenat žádnou 
újmu; je proti nadbytečným smluvním 
závazkům, které brání mobilitě 
spotřebitelů;

Or. it

Pozměňovací návrh 25
John Purvis

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. doporučuje nízké nebo nulové poplatky 
za uzavření bankovního účtu s cílem 

5. doporučuje nízké nebo nulové poplatky 
za uzavření bankovního účtu s cílem 
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podpořit mobilitu a hospodářskou soutěž; 
žádá Komisi, aby stanovila osvědčené 
postupy pro rychlou a účinnou změnu 
bankovního účtu, pokud jde o trvání 
procesu a související náklady; zastává 
názor, že by změna bankovních účtů 
neměla pro zákazníky znamenat žádnou 
újmu; je proti nadbytečným smluvním 
závazkům, které brání mobilitě 
spotřebitelů;

podpořit mobilitu a hospodářskou soutěž; 
vyzývá bankovní odvětví EU k rozvoji 
a žádá Komisi, aby sledovala a šířila 
osvědčené postupy pro rychlou a účinnou 
změnu bankovního účtu, pokud jde o trvání 
procesu a související náklady; zastává 
názor, že by změna bankovních účtů 
neměla pro zákazníky znamenat žádnou 
újmu; je proti nadbytečným smluvním 
závazkům, které brání mobilitě 
spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Wolf Klinz

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. doporučuje nízké nebo nulové poplatky 
za uzavření bankovního účtu s cílem 
podpořit mobilitu a hospodářskou soutěž; 
žádá Komisi, aby stanovila osvědčené 
postupy pro rychlou a účinnou změnu 
bankovního účtu, pokud jde o trvání 
procesu a související náklady; zastává 
názor, že by změna bankovních účtů 
neměla pro zákazníky znamenat žádnou 
újmu; je proti nadbytečným smluvním 
závazkům, které brání mobilitě 
spotřebitelů;

5. doporučuje nízké nebo nulové poplatky 
za uzavření bankovního účtu s cílem 
podpořit mobilitu a hospodářskou soutěž; 
povzbuzuje odvětví, aby poskytovalo 
osvědčené postupy pro rychlou a účinnou 
změnu bankovního účtu, pokud jde o trvání 
procesu a související náklady; zastává 
názor, že by změna bankovních účtů 
neměla pro zákazníky znamenat žádnou 
újmu; je proti nadbytečným smluvním 
závazkům, které brání mobilitě 
spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Cornelis Visser

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 5. doporučuje nízké nebo nulové poplatky 
za uzavření bankovního účtu s cílem 
podpořit mobilitu a hospodářskou soutěž; 
žádá Komisi, aby stanovila osvědčené 
postupy pro rychlou a účinnou změnu 
bankovního účtu, pokud jde o trvání 
procesu a související náklady; zastává 
názor, že by změna bankovních účtů 
neměla pro zákazníky znamenat žádnou 
újmu; je proti nadbytečným smluvním 
závazkům, které brání mobilitě 
spotřebitelů;

5. doporučuje nízké nebo nulové poplatky 
za uzavření bankovního účtu s cílem 
podpořit mobilitu a hospodářskou soutěž; 
doporučuje postupy pro rychlou a účinnou 
změnu bankovního účtu, pokud jde o trvání 
procesu a související náklady; zastává 
názor, že by změna bankovních účtů 
neměla pro zákazníky znamenat žádnou 
újmu; je proti nadbytečným smluvním 
závazkům, které brání mobilitě 
spotřebitelů;

Or. nl

Pozměňovací návrh 28
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že ve věci vázání produktů 
je třeba jasně rozlišovat mezi kombinací 
produktů příznivou pro zákazníka i banku 
a společnou všem odvětvím hospodářství 
na jedné straně a postupy, které vedou 
k nekalé hospodářské soutěži, na straně 
druhé;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Sahra Wagenknecht

Návrh usnesení
Bod 5 a
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby provedla studii 
přístupu k základním finančním službám 
v Evropské unii a rozvíjela osvědčené 
postupy zlepšování úrovně poskytování 
účtů a řešení problému osob, které účet 
nemají; 

Or. de

Pozměňovací návrh 30
Gianni Pittella

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zastává názor, že informovanost 
spotřebitelů je podstatná, avšak není sama 
o sobě dostatečná, aby zabezpečila 
hospodářskou soutěž mezi bankami; 
požaduje kvalitnější a srozumitelnější 
informace; domnívá se, že v současnosti je 
pro spotřebitele získávání informací 
obtížné a nákladné;

6. zastává názor, že informovanost 
spotřebitelů je zásadní pro zajištění 
hospodářské soutěže mezi bankami; 
požaduje kvalitnější a srozumitelnější,
tudíž pro spotřebitele skutečně dostupné 
informace; domnívá se, že v současnosti je 
pro spotřebitele získávání takových 
informací obtížné a nákladné; požaduje 
vypracování finančních vzdělávacích 
programů zaměřených na zvyšování 
informovanosti spotřebitelů o možnostech 
správy jejich peněz;

Or. it

Pozměňovací návrh 31
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zastává názor, že informovanost 
spotřebitelů je podstatná, avšak není sama 
o sobě dostatečná, aby zabezpečila 
hospodářskou soutěž mezi bankami; 
požaduje kvalitnější a srozumitelnější 
informace; domnívá se, že v současnosti je 
pro spotřebitele získávání informací 
obtížné a nákladné;

6. zastává názor, že informovanost 
spotřebitelů je podstatná, avšak není sama 
o sobě dostatečná, aby zabezpečila 
hospodářskou soutěž mezi bankami; 
požaduje kvalitnější a srozumitelnější 
informace; domnívá se, že v současnosti je 
v některých členských státech pro 
spotřebitele získávání informací obtížné;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Andrea Losco

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zastává názor, že informovanost 
spotřebitelů je podstatná, avšak není sama 
o sobě dostatečná, aby zabezpečila 
hospodářskou soutěž mezi bankami; 
požaduje kvalitnější a srozumitelnější 
informace; domnívá se, že v současnosti je 
pro spotřebitele získávání informací 
obtížné a nákladné;

6. zastává názor, že informovanost 
spotřebitelů je podstatná, avšak není sama 
o sobě dostatečná, aby zabezpečila 
hospodářskou soutěž mezi bankami; 
požaduje kvalitnější a srozumitelnější 
informace; domnívá se, že v současnosti je 
pro spotřebitele získávání informací těžké;

Or. it

Pozměňovací návrh 33
Cornelis Visser

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zastává názor, že informovanost 
spotřebitelů je podstatná, avšak není sama 

6. zastává názor, že informovanost 
spotřebitelů je podstatná, avšak není sama 
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o sobě dostatečná, aby zabezpečila 
hospodářskou soutěž mezi bankami; 
požaduje kvalitnější a srozumitelnější 
informace; domnívá se, že v současnosti je
pro spotřebitele získávání informací 
obtížné a nákladné;

o sobě dostatečná, aby zabezpečila 
hospodářskou soutěž mezi bankami; 
požaduje kvalitnější, srozumitelnější 
a stručnější informace; domnívá se, že 
v současnosti je pro spotřebitele získávání 
informací obtížné a nákladné;

Or. nl

Pozměňovací návrh 34
Alexander Radwan

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. podporuje úsilí Komise a odvětví 
finančních služeb o zvýšení úrovně 
znalostí spotřebitelů v oblasti produktů 
finančních služeb a provozování 
vzdělávacích programů v této oblasti, 
protože informace, které uvádějí 
poskytovatelé produktů finančních služeb, 
musí chápat a používat také zákazníci;

Or. de

Pozměňovací návrh 35
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. uznává, že existuje napětí mezi snahou 
zabránit informačnímu přetížení a snahou 
poskytovat spotřebitelům dostatečné 
informace; upřednostňuje jakost 
informací před jejich množstvím; žádá 
proto Komisi, aby vyzvala organizace 
spotřebitelů, aby určily, jaké informace 
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považují za nutné k tomu, aby spotřebitelé 
byli schopni provést vhodnou volbu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Margarita Starkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. retailové finanční instituce smějí 
poskytovat nebo přijímat určité pobídky 
pouze za zvláštních podmínek a za 
předpokladu, že jsou zákazníkovi nebo 
jeho zástupci sděleny nebo poskytnuty 
nebo ze strany zákazníka nebo jeho 
zástupce dány;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
John Purvis

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. žádá Komisi, aby usilovala o prosazení 
povinnosti bank poskytnout spotřebitelům 
dříve, než si otevřou účet, jediný dokument 
shrnující podrobnosti o veškerých 
nákladech, včetně nákladů na uzavření 
bankovního účtu,

7. žádá Komisi, aby při posuzování 
povinností bank poskytnout spotřebitelům 
dříve, než si otevřou účet, jediný dokument 
shrnující podrobnosti o veškerých 
nákladech, včetně nákladů na uzavření 
bankovního účtu, vzala v úvahu stávající 
vnitrostátní samoregulační ustanovení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 38
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. žádá Komisi, aby usilovala o prosazení 
povinnosti bank poskytnout spotřebitelům 
dříve, než si otevřou účet, jediný dokument 
shrnující podrobnosti o veškerých 
nákladech, včetně nákladů na uzavření 
bankovního účtu,

7. žádá Komisi, aby povzbuzovala banky 
k tomu, aby spotřebitelům dříve, než si 
otevřou účet, poskytovaly jediný jasný 
dokument shrnující podrobnosti 
o veškerých nákladech;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Sharon Bowles

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. žádá Komisi, aby usilovala o prosazení 
povinnosti bank poskytnout spotřebitelům 
dříve, než si otevřou účet, jediný dokument 
shrnující podrobnosti o veškerých 
nákladech, včetně nákladů na uzavření 
bankovního účtu,

7. žádá Komisi, aby usilovala o prosazení 
povinnosti bank poskytnout spotřebitelům 
dříve, než si otevřou účet, stručný výtah 
upřesňující veškeré náklady včetně 
nákladů na uzavření bankovního účtu;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Cornelis Visser

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. žádá Komisi, aby usilovala o prosazení 
povinnosti bank poskytnout spotřebitelům 

7. žádá Komisi, aby usilovala o prosazení 
povinnosti bank poskytnout spotřebitelům 
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dříve, než si otevřou účet, jediný dokument 
shrnující podrobnosti o veškerých 
nákladech, včetně nákladů na uzavření 
bankovního účtu,

dříve, než si otevřou účet, list formátu A4 
shrnující veškeré náklady, včetně nákladů 
na uzavření bankovního účtu;

Or. nl

Pozměňovací návrh 41
Cornelis Visser

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. doporučuje, aby byl vytvořen jednotný 
evropský informační leták pro 
poskytovatele obsahující popis jejich 
základních produktů, příslušných nákladů 
a podmínek s cílem umožnit snadné 
a průhledné porovnání, jež vázané 
produkty v současnosti neumožňují; 
doporučuje dále, aby byl ustaven nezávislý 
evropský kontrolor, který bude zajišťovat 
kvalitu poskytovaných informací, a rovněž 
celoevropské výzkumné středisko, které 
umožní snadné porovnání, jež bude 
bezplatné a přeshraniční;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 42
John Purvis

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. doporučuje, aby byl vytvořen jednotný 
evropský informační leták pro 
poskytovatele obsahující popis jejich 
základních produktů, příslušných nákladů 

8. vítá studii Komise o regulačním 
prostředí pro retailové investiční produkty 
a věří, že tato studie povede k lepšímu 
zveřejňování nákladů, rizik a podmínek, 
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a podmínek s cílem umožnit snadné 
a průhledné porovnání, jež vázané 
produkty v současnosti neumožňují; 
doporučuje dále, aby byl ustaven nezávislý 
evropský kontrolor, který bude zajišťovat 
kvalitu poskytovaných informací, a rovněž 
celoevropské výzkumné středisko, které 
umožní snadné porovnání, jež bude 
bezplatné a přeshraniční;

a tím poskytne užitečná přeshraniční 
srovnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. doporučuje, aby byl vytvořen jednotný 
evropský informační leták pro 
poskytovatele obsahující popis jejich 
základních produktů, příslušných nákladů
a podmínek s cílem umožnit snadné 
a průhledné porovnání, jež vázané 
produkty v současnosti neumožňují; 
doporučuje dále, aby byl ustaven nezávislý 
evropský kontrolor, který bude zajišťovat 
kvalitu poskytovaných informací, a rovněž 
celoevropské výzkumné středisko, které 
umožní snadné porovnání, jež bude 
bezplatné a přeshraniční;

8. doporučuje, aby byla vytvořena
dobrovolná jednotná evropská norma, 
podle které budou dodavatelé poskytovat 
zákazníkům informace o svých základních 
produktech, příslušných nákladech
a podmínkách s cílem umožnit snadné 
a průhledné porovnání, jež vázané 
produkty v současnosti neumožňují;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Wolf Klinz

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. doporučuje, aby byl vytvořen jednotný 
evropský informační leták pro 
poskytovatele obsahující popis jejich
základních produktů, příslušných nákladů
a podmínek s cílem umožnit snadné 
a průhledné porovnání, jež vázané 
produkty v současnosti neumožňují; 
doporučuje dále, aby byl ustaven nezávislý 
evropský kontrolor, který bude zajišťovat 
kvalitu poskytovaných informací, a rovněž 
celoevropské výzkumné středisko, které 
umožní snadné porovnání, jež bude 
bezplatné a přeshraniční;

8. doporučuje, aby byla vytvořena
jednotná evropská norma, podle které 
budou dodavatelé poskytovat zákazníkům 
informace o svých základních produktech, 
příslušných nákladech a podmínkách
s cílem umožnit snadné a průhledné 
porovnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Margarita Starkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. doporučuje, aby byl vytvořen jednotný 
evropský informační leták pro 
poskytovatele obsahující popis jejich 
základních produktů, příslušných nákladů 
a podmínek s cílem umožnit snadné 
a průhledné porovnání, jež vázané 
produkty v současnosti neumožňují; 
doporučuje dále, aby byl ustaven nezávislý 
evropský kontrolor, který bude zajišťovat 
kvalitu poskytovaných informací, a rovněž 
celoevropské výzkumné středisko, které 
umožní snadné porovnání, jež bude 
bezplatné a přeshraniční;

8. doporučuje, aby byl vytvořen jednotný 
evropský informační leták pro 
poskytovatele obsahující popis jejich 
základních produktů, příslušných nákladů 
a podmínek s cílem umožnit snadné 
a průhledné porovnání, jež vázané 
produkty v současnosti neumožňují; 
požaduje zveřejňování nákladů 
hodnotových řetězců retailových 
finančních produktů pro zajištění rovných 
podmínek hospodářské soutěže; žádá 
členské státy, aby zvážily zřízení instituce 
nezávislého vnitrostátního ombudsmana 
odpovědného za finanční služby;

Or. en
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Pozměňovací návrh 46
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. doporučuje, aby byl vytvořen jednotný 
evropský informační leták pro 
poskytovatele obsahující popis jejich 
základních produktů, příslušných nákladů 
a podmínek s cílem umožnit snadné 
a průhledné porovnání, jež vázané 
produkty v současnosti neumožňují; 
doporučuje dále, aby byl ustaven nezávislý 
evropský kontrolor, který bude zajišťovat 
kvalitu poskytovaných informací, a rovněž 
celoevropské výzkumné středisko, které 
umožní snadné porovnání, jež bude 
bezplatné a přeshraniční;

8. doporučuje, aby byl vytvořen jednotný 
evropský informační leták pro 
poskytovatele obsahující popis jejich 
základních produktů, příslušných nákladů 
a podmínek s cílem umožnit snadné 
a průhledné porovnání v případech, kdy to 
vázané produkty v současnosti 
neumožňují; 

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Gianni Pittella

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. doporučuje, aby byl vytvořen jednotný 
evropský informační leták pro 
poskytovatele obsahující popis jejich 
základních produktů, příslušných nákladů 
a podmínek s cílem umožnit snadné 
a průhledné porovnání, jež vázané 
produkty v současnosti neumožňují; 
doporučuje dále, aby byl ustaven nezávislý 
evropský kontrolor, který bude zajišťovat 
kvalitu poskytovaných informací, a rovněž 
celoevropské výzkumné středisko, které 
umožní snadné porovnání, jež bude 
bezplatné a přeshraniční;

8. doporučuje, aby byl vytvořen jednotný 
evropský informační leták obsahující oddíl 
s výčtem standardizovaných nákladových 
položek pro různé země, s cílem umožnit 
snadné a průhledné porovnání, jež vázané 
produkty v současnosti neumožňují; 
doporučuje dále, aby byl ustaven nezávislý 
evropský kontrolor, který bude zajišťovat 
kvalitu poskytovaných informací, a rovněž 
evropská elektronická platforma, která 
bude zákazníkům/uživatelům umožňovat 
přístup k jednotlivým vnitrostátním 
srovnávacím platformám;
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Or. it

Pozměňovací návrh 48
Donata Gottardi

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. připomíná význam rozvoje finančního 
vzdělávání jako doplňku přiměřené 
ochrany spotřebitele, zvláště v oblasti 
retailového bankovnictví (například 
půjček, hypoték, diverzifikovaného 
a bezpečného spoření a investic); vyzývá 
členské státy a bankovní odvětví, aby 
přijaly a koordinovaly opatření pro 
zvýšení finanční gramotnosti občanů 
včetně dětí, mladých lidí, zaměstnanců 
a důchodců, s cílem vzdělat spotřebitele 
tak, aby byli schopni hledat lepší, levnější 
a vhodnější produkty a služby, a podpořit 
hospodářskou soutěž, jakost a inovace 
v bankovnictví; připomíná, že sebejistí 
investoři mohou na kapitálové trhy přinést 
další likvidní finanční prostředky;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje význam spolehlivých údajů 
pro poskytování úvěrů, přístupných na 
spravedlivém a průhledném základě pro 
banky; trvá nicméně na tom, že je nezbytné 
chránit osobní údaje spotřebitelů; žádá 
Komisi, aby předložila návrhy týkající se 

9. zdůrazňuje význam spolehlivých údajů 
pro poskytování úvěrů, přístupných na 
spravedlivém a průhledném základě pro 
banky; trvá nicméně na tom, že je nezbytné 
chránit osobní údaje spotřebitelů i jejich 
práva na přístup a nápravu; vítá záměr 
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interoperability údajů v registrech, jež 
však bude respektovat soukromí 
spotřebitelů a jejich právo na přístup 
a opravy;

Komise zřídit expertní skupinu pro 
úvěrovou historii, která by Komisi 
pomohla při přípravě vhodných opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Jean-Paul Gauzès

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje význam spolehlivých údajů 
pro poskytování úvěrů, přístupných na 
spravedlivém a průhledném základě pro 
banky; trvá nicméně na tom, že je nezbytné 
chránit osobní údaje spotřebitelů; žádá 
Komisi, aby předložila návrhy týkající se 
interoperability údajů v registrech, jež 
však bude respektovat soukromí 
spotřebitelů a jejich právo na přístup 
a opravy;

9. zdůrazňuje význam spolehlivých údajů 
o úvěrech a podvodech pro poskytování 
úvěrů, přístupných na spravedlivém 
a průhledném základě pro banky a ostatní 
poskytovatele úvěrů; trvá nicméně na tom, 
že je nezbytné chránit osobní údaje 
spotřebitelů; vyzývá Komisi, aby určila 
překážky sdílení údajů o úvěrech 
a podvodech;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Harald Ettl

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje význam spolehlivých údajů 
pro poskytování úvěrů, přístupných na 
spravedlivém a průhledném základě pro 
banky; trvá nicméně na tom, že je nezbytné 
chránit osobní údaje spotřebitelů; žádá 
Komisi, aby předložila návrhy týkající se 
interoperability údajů v registrech, jež však 

9. zdůrazňuje význam spolehlivých údajů 
pro poskytování úvěrů, přístupných na 
spravedlivém a průhledném základě pro 
banky; trvá nicméně na tom, že je nezbytné 
chránit osobní údaje spotřebitelů; žádá 
Komisi, aby předložila návrhy týkající se 
interoperability údajů v registrech, jež však 
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bude respektovat soukromí spotřebitelů 
a jejich právo na přístup a opravy;

bude respektovat soukromí spotřebitelů 
a jejich právo na přístup a opravy; žádá 
okamžité a povinné informování 
vypůjčovatelů o veškerých přeshraničních 
šetřeních údajů o úvěrech, aby byla 
zaručena co nejúčinnější ochrana údajů;

Or. de

Pozměňovací návrh 52
Gianni Pittella

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje význam spolehlivých údajů 
pro poskytování úvěrů, přístupných na 
spravedlivém a průhledném základě pro 
banky; trvá nicméně na tom, že je nezbytné 
chránit osobní údaje spotřebitelů; žádá 
Komisi, aby předložila návrhy týkající se 
interoperability údajů v registrech, jež však 
bude respektovat soukromí spotřebitelů 
a jejich právo na přístup a opravy;

9. zdůrazňuje význam spolehlivých údajů 
přístupných na spravedlivém a průhledném 
základě; trvá nicméně na tom, že je 
nezbytné chránit osobní údaje spotřebitelů; 
žádá Komisi, aby předložila návrhy 
týkající se interoperability údajů 
v registrech, jež však bude respektovat 
soukromí spotřebitelů a jejich právo na 
přístup a opravy;

Or. it

Pozměňovací návrh 53
Sahra Wagenknecht

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zastává názor, že předtím, než bude 
usnadněn vzájemný přístup k úvěrovým 
registrům a přeshraniční sdílení údajů, se 
musí v celé Evropě zlepšit ochrana 
osobních údajů spotřebitelů a práva 
zákazníků na přístup a nápravu;
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Or. de

Pozměňovací návrh 54
Eoin Ryan

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi, aby zintenzivnila svou 
práci, pokud jde o zprostředkovatele 
úvěrů, s cílem zajistit ochranu 
spotřebitelů a zabránit nekalým prodejním 
praktikám, které nejvíce poškozují 
zranitelnější skupiny obyvatelstva;

10. vítá závazek Komise zveřejnit studii, 
která bude analyzovat trh zprostředkování 
úvěrů v EU, přezkoumá jeho regulační 
rámec a prošetří případná poškození 
spotřebitelů; vyzývá Komisi, aby po 
dokončení studie přezkoumala, zda je 
evropský právní rámec vhodný pro 
zajištění ochrany spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
John Purvis

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi, aby zintenzivnila svou 
práci, pokud jde o zprostředkovatele 
úvěrů, s cílem zajistit ochranu 
spotřebitelů a zabránit nekalým prodejním 
praktikám, které nejvíce poškozují 
zranitelnější skupiny obyvatelstva;

10. vítá nedávný záměr Komise zveřejnit 
studii analyzující trh zprostředkování 
úvěrů v EU, přezkoumat regulační rámec 
a prošetřit případná poškození 
spotřebitelů a až poté zvážit, zda je 
evropský právní rámec vhodný;

Or. en
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Pozměňovací návrh 56
Ieke van den Burg

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi, aby zintenzivnila svou 
práci, pokud jde o zprostředkovatele 
úvěrů, s cílem zajistit ochranu spotřebitelů 
a zabránit nekalým prodejním praktikám, 
které nejvíce poškozují zranitelnější 
skupiny obyvatelstva;

10. vítá současnou studii Komise 
věnovanou trhu zprostředkování úvěrů 
v EU; těší se na výsledky uvedené studie 
a žádá Komisi, aby v případě potřeby 
zdokonalila právní rámec s cílem zlepšit 
ochranu spotřebitelů a zabránit nekalým 
prodejním praktikám, které nejvíce 
poškozují zranitelnější skupiny 
obyvatelstva; 

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Gianni Pittella

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi, aby zintenzivnila svou 
práci, pokud jde o zprostředkovatele 
úvěrů, s cílem zajistit ochranu spotřebitelů 
a zabránit nekalým prodejním praktikám, 
které nejvíce poškozují zranitelnější 
skupiny obyvatelstva;

10. vyzývá Komisi, aby zintenzivnila svou 
práci, pokud jde o úvěrové zástupce či 
makléře, s cílem zajistit ochranu 
spotřebitelů a zabránit neprůhledným
prodejním praktikám, které nejvíce 
poškozují zranitelnější skupiny 
obyvatelstva;

Or. it

Pozměňovací návrh 58
Eoin Ryan

Návrh usnesení
Bod 11



AM\715519CS.doc 31/47 PE402.858v01-00
Externí překlad

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. žádá Komisi, aby jasně stanovila 
a harmonizovala práva a odpovědnost 
zprostředkovatelů, neboť při prodeji, 
administraci a vymáhání dohod o 
finančních službách často vznikají 
problémy; žádá Komisi, aby jasně 
rozlišovala mezi informacemi, které musí 
být jasné, přesné, srozumitelné 
a bezplatné, a poskytováním 
poradenských služeb;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Alexander Radwan

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. žádá Komisi, aby jasně stanovila 
a harmonizovala práva a odpovědnost 
zprostředkovatelů, neboť při prodeji, 
administraci a vymáhání dohod o 
finančních službách často vznikají 
problémy; žádá Komisi, aby jasně 
rozlišovala mezi informacemi, které musí 
být jasné, přesné, srozumitelné a bezplatné, 
a poskytováním poradenských služeb;

11. žádá Komisi, aby jasně stanovila 
a harmonizovala práva a odpovědnost 
zprostředkovatelů podle zásady „stejný 
podnik, stejná rizika, stejná pravidla“, 
neboť při prodeji, administraci a vymáhání 
dohod o finančních službách často vznikají 
problémy; připomíná Komisi, aby zvážila 
rozdíl mezi informacemi, které musí být 
jasné, přesné, srozumitelné a bezplatné, 
a poradenskými službami individuálně 
přizpůsobenými spotřebiteli;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Jean-Paul Gauzès

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. žádá Komisi, aby jasně stanovila 
a harmonizovala práva a odpovědnost 
zprostředkovatelů, neboť při prodeji, 
administraci a vymáhání dohod o 
finančních službách často vznikají 
problémy; žádá Komisi, aby jasně 
rozlišovala mezi informacemi, které musí 
být jasné, přesné, srozumitelné a bezplatné, 
a poskytováním poradenských služeb;

11. žádá Komisi, aby jasně stanovila 
a harmonizovala práva a odpovědnost 
zprostředkovatelů, neboť při prodeji, 
administraci a vymáhání dohod o 
finančních službách často vznikají 
problémy; zdůrazňuje, že je důležité 
rozlišovat mezi jednotlivými druhy 
zprostředkovatelů a vyhnout se stejnému 
přístupu ke všem zprostředkovatelům; 
žádá Komisi, aby jasně rozlišovala mezi 
informacemi, které musí být jasné, přesné, 
srozumitelné a bezplatné, a poskytováním 
poradenských služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Gianni Pittella

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. žádá Komisi, aby jasně stanovila 
a harmonizovala práva a odpovědnost 
zprostředkovatelů, neboť při prodeji, 
administraci a vymáhání dohod o 
finančních službách často vznikají 
problémy; žádá Komisi, aby jasně 
rozlišovala mezi informacemi, které musí 
být jasné, přesné, srozumitelné a bezplatné, 
a poskytováním poradenských služeb;

11. žádá Komisi, aby jasně stanovila 
a harmonizovala práva a odpovědnost 
úvěrových zástupců či makléřů, neboť při 
prodeji, administraci a vymáhání dohod o 
finančních službách často vznikají 
problémy; žádá Komisi, aby jasně 
rozlišovala mezi informacemi, které musí 
být jasné, přesné, srozumitelné a bezplatné, 
a poskytováním poradenských služeb;

Or. it
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Pozměňovací návrh 62
John Purvis

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. žádá Komisi, aby jasně stanovila 
a harmonizovala práva a odpovědnost 
zprostředkovatelů, neboť při prodeji,
administraci a vymáhání dohod o 
finančních službách často vznikají 
problémy; žádá Komisi, aby jasně 
rozlišovala mezi informacemi, které musí 
být jasné, přesné, srozumitelné a bezplatné, 
a poskytováním poradenských služeb;

11. žádá Komisi, aby jasně stanovila 
a harmonizovala práva a odpovědnost 
zprostředkovatelů při prodeji finančních 
služeb; žádá Komisi, aby jasně rozlišovala 
mezi informacemi, které musí být jasné, 
přesné, srozumitelné a bezplatné, 
a poskytováním poradenských služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Sharon Bowles

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. žádá Komisi, aby jasně stanovila 
a harmonizovala práva a odpovědnost 
zprostředkovatelů, neboť při prodeji, 
administraci a vymáhání dohod o 
finančních službách často vznikají 
problémy; žádá Komisi, aby jasně 
rozlišovala mezi informacemi, které musí 
být jasné, přesné, srozumitelné a bezplatné, 
a poskytováním poradenských služeb;

11. žádá Komisi, aby jasně stanovila 
povinnosti a odpovědnost 
zprostředkovatelů, neboť při prodeji, 
administraci a vymáhání dohod o 
finančních službách často vznikají 
problémy; žádá Komisi, aby jasně 
rozlišovala mezi informacemi, které musí 
být jasné, přesné, srozumitelné a bezplatné, 
a poskytováním poradenských služeb;

Or. en
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Pozměňovací návrh 64
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vítá, že Komise bude dále šetřit 
spolupráci mezi bankami, aby posoudila, 
zda by tato spolupráce mohla vést 
k omezení hospodářské soutěže; 
zdůrazňuje však, že ze spolupráce mezi 
bankami mohou plynout hospodářské 
a spotřebitelské výhody, a že je proto 
nutná pečlivá analýza a objektivní 
přístup;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Jean-Paul Gauzès

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zastává názor, že decentralizované 
bankovní sítě, například spořitelny či 
družstevní banky, zajišťují návaznost 
finančních trhů i na malých a odlehlých 
trzích; zdůrazňuje, že pluralitní bankovní 
trhy a rozmanitost poskytovatelů posílí
hospodářskou soutěž na celém bankovním 
trhu EU a zároveň zajistí financování 
místního hospodářství a usnadní přístup 
k finančním službám pro všechny 
zákazníky;

12. zastává názor, že decentralizované 
bankovní sítě, například spořitelny či 
družstevní banky spolu s ostatními 
úvěrovými institucemi přispívají 
k financování místního hospodářství 
a usnadnění přístupu k finančním 
službám pro všechny zákazníky; 
zdůrazňuje, že pluralitní bankovní trhy 
a rozmanitost poskytovatelů mohou posílit 
hospodářskou soutěž na celém bankovním 
trhu EU, pokud nedojde k narušení 
hospodářské soutěže a budou zaručeny 
rovné podmínky pro všechny účastníky 
trhu podle zásady „stejný podnik, stejná 
pravidla“;

Or. en
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Pozměňovací návrh 66
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zastává názor, že decentralizované 
bankovní sítě, například spořitelny či 
družstevní banky, zajišťují návaznost 
finančních trhů i na malých a odlehlých 
trzích; zdůrazňuje, že pluralitní bankovní 
trhy a rozmanitost poskytovatelů posílí 
hospodářskou soutěž na celém bankovním 
trhu EU a zároveň zajistí financování 
místního hospodářství a usnadní přístup 
k finančním službám pro všechny 
zákazníky;

12. v této souvislosti zastává názor, že 
decentralizované bankovní sítě, například 
spořitelny či družstevní banky, mají velký 
přínos pro návaznost finančních trhů i na 
malých a odlehlých trzích a pro rozvoj 
vnitřního potenciálu regionů; zdůrazňuje, 
že pluralitní bankovní trhy a rozmanitost 
poskytovatelů posílí hospodářskou soutěž 
na celém bankovním trhu EU a zároveň 
zajistí financování místního hospodářství 
a usnadní přístup k finančním službám pro 
všechny zákazníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Wolf Klinz

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zastává názor, že decentralizované 
bankovní sítě, například spořitelny či 
družstevní banky, zajišťují návaznost 
finančních trhů i na malých a odlehlých 
trzích; zdůrazňuje, že pluralitní bankovní 
trhy a rozmanitost poskytovatelů posílí 
hospodářskou soutěž na celém bankovním 
trhu EU a zároveň zajistí financování 
místního hospodářství a usnadní přístup 
k finančním službám pro všechny 
zákazníky;

12. zastává názor, že decentralizované 
bankovní sítě, například spořitelny či 
družstevní banky, hrály důležitou úlohu 
pro návaznost finančních trhů i na malých 
a odlehlých trzích; zdůrazňuje, že pluralitní 
bankovní trhy a rozmanitost poskytovatelů 
posílí hospodářskou soutěž na celém 
bankovním trhu EU a zároveň zajistí 
financování místního hospodářství 
a usnadní přístup k finančním službám pro 
všechny zákazníky;
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Or. en

Pozměňovací návrh 68
Antolín Sánchez Presedo

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zastává názor, že decentralizované 
bankovní sítě, například spořitelny či 
družstevní banky, zajišťují návaznost 
finančních trhů i na malých a odlehlých 
trzích; zdůrazňuje, že pluralitní bankovní 
trhy a rozmanitost poskytovatelů posílí 
hospodářskou soutěž na celém bankovním 
trhu EU a zároveň zajistí financování 
místního hospodářství a usnadní přístup 
k finančním službám pro všechny 
zákazníky;

Netýká se českého znění.

Or. es

Pozměňovací návrh 69
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. přesto však zdůrazňuje, že všechny 
banky musí bez ohledu na svou velikost 
nebo právní formu dodržovat pravidla 
hospodářské soutěže; připomíná však, že 
pokud jde o právní formu, jsou družstva 
druhem podniku, který uznává článek 48 
Smlouvy o ES a upravuje nařízení Rady 
(ES) č. 1435/2003 ze dne 22. července 
2003 o statutu Evropské družstevní 
společnosti (SCE)1, a proto je třeba 

                                               
1 Úř. věst. L 207, 18.8. 2003, s. 1.
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přihlédnout k jejich zvláštním znakům;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Antolín Sánchez Presedo

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. trvá na tom, že nediskriminační 
spolupráce nezávislých úvěrových 
subjektů, která je účinnější a zajišťuje 
větší interoperabilitu a různorodost služeb 
pro konečné spotřebitele, protože spolu 
subjekty stále vzájemně soutěží, může 
odvětví pomoci fungovat a přispívat 
k cílům bodu 12;

Or. es

Pozměňovací návrh 71
Jean-Paul Gauzès

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je přesvědčen, že by jednotná platební 
oblast eurozóny a směrnice o platebních 
službách měly poskytnout řešení 
roztříštěnosti a nedostatečné hospodářské 
soutěže, na něž poukazuje odvětvové 
šetření týkající se platebních infrastruktur; 
připomíná, že první etapa jednotné platební 
oblasti eurozóny vstoupila v platnost dne 
28. ledna 2008, a požaduje jednotné 
platformy zúčtování a vypořádání, 
fungující na základě totožných pravidel 
a technických norem; zdůrazňuje, že 
přístupová kritéria pro jednotnou platební 

je přesvědčen, že by jednotná platební 
oblast eurozóny a směrnice o platebních 
službách měly poskytnout řešení 
roztříštěnosti a nedostatečné hospodářské 
soutěže, na něž poukazuje odvětvové 
šetření týkající se platebních infrastruktur; 
připomíná, že první etapa jednotné platební 
oblasti eurozóny vstoupila v platnost dne 
28. ledna 2008, a požaduje jednotné 
platformy zúčtování a vypořádání, 
fungující na základě totožných pravidel 
a technických norem; zdůrazňuje, že 
přístupová kritéria pro jednotnou platební 
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oblast eurozóny jsou spravedlivá 
a otevřená; dále připomíná, že směrnice 
o platebních službách uvádí, že by nemělo 
docházet k jakékoli diskriminaci v přístupu 
k platebním systémům kromě té, která je 
nezbytná pro zabezpečení proti riziku a pro 
ochranu finanční a provozní stability;

oblast eurozóny jsou spravedlivá 
a otevřená; dále připomíná, že směrnice 
o platebních službách uvádí, že by nemělo 
docházet k jakékoli diskriminaci v přístupu 
k platebním systémům kromě té, která je 
nezbytná pro zabezpečení proti riziku a pro 
ochranu finanční a provozní stability; 
poukazuje na to, že podle zásady 
neutrality politik Společenství by žádná 
platební metoda neměla být 
upřednostňována před jinou a náklady 
spojené s použitím jednotlivých platebních 
systémů by měly být průhledné, aby si 
spotřebitelé mohli zvolit svou platební 
metodu při plné znalosti stavu věci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 72
Sharon Bowles

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je přesvědčen, že by jednotná platební 
oblast eurozóny a směrnice o platebních 
službách měly poskytnout řešení 
roztříštěnosti a nedostatečné hospodářské 
soutěže, na něž poukazuje odvětvové 
šetření týkající se platebních infrastruktur; 
připomíná, že první etapa jednotné platební 
oblasti eurozóny vstoupila v platnost dne 
28. ledna 2008, a požaduje jednotné 
platformy zúčtování a vypořádání, 
fungující na základě totožných pravidel 
a technických norem; zdůrazňuje, že 
přístupová kritéria pro jednotnou platební 
oblast eurozóny jsou spravedlivá
a otevřená; dále připomíná, že směrnice 
o platebních službách uvádí, že by nemělo 
docházet k jakékoli diskriminaci v přístupu 
k platebním systémům kromě té, která je 
nezbytná pro zabezpečení proti riziku a pro 

13. je přesvědčen, že by jednotná platební 
oblast eurozóny a směrnice o platebních 
službách měly poskytnout řešení 
roztříštěnosti a nedostatečné hospodářské 
soutěže, na něž poukazuje odvětvové 
šetření týkající se platebních infrastruktur; 
připomíná, že první etapa jednotné platební 
oblasti eurozóny vstoupila v platnost dne 
28. ledna 2008, a požaduje jednotné 
platformy zúčtování a vypořádání, 
fungující na základě totožných pravidel 
a technických norem; zdůrazňuje, že 
přístup do jednotné platební oblasti
eurozóny by měl být spravedlivý a otevřený
a že správa věcí veřejných by měla brát 
v úvahu všechny subjekty zúčastněné 
v systému, nikoli pouze finanční instituce; 
dále připomíná, že směrnice o platebních 
službách uvádí, že by nemělo docházet 
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ochranu finanční a provozní stability; k jakékoli diskriminaci v přístupu 
k platebním systémům kromě té, která je 
nezbytná pro zabezpečení proti riziku a pro 
ochranu finanční a provozní stability;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je přesvědčen, že by jednotná platební 
oblast eurozóny a směrnice o platebních 
službách měly poskytnout řešení 
roztříštěnosti a nedostatečné hospodářské 
soutěže, na něž poukazuje odvětvové 
šetření týkající se platebních infrastruktur; 
připomíná, že první etapa jednotné platební 
oblasti eurozóny vstoupila v platnost dne 
28. ledna 2008, a požaduje jednotné
platformy zúčtování a vypořádání, 
fungující na základě totožných pravidel 
a technických norem; zdůrazňuje, že 
přístupová kritéria pro jednotnou platební 
oblast eurozóny jsou spravedlivá 
a otevřená; dále připomíná, že směrnice 
o platebních službách uvádí, že by nemělo 
docházet k jakékoli diskriminaci v přístupu 
k platebním systémům kromě té, která je 
nezbytná pro zabezpečení proti riziku a pro 
ochranu finanční a provozní stability; 

13. je přesvědčen, že by jednotná platební 
oblast eurozóny a směrnice o platebních 
službách měly poskytnout řešení 
roztříštěnosti a nedostatečné hospodářské 
soutěže, na něž poukazuje odvětvové 
šetření týkající se platebních infrastruktur; 
připomíná, že první etapa jednotné platební 
oblasti eurozóny vstoupila v platnost dne 
28. ledna 2008, a požaduje platformy 
zúčtování a vypořádání, fungující na 
základě totožných pravidel a technických 
norem; zdůrazňuje, že přístupová kritéria 
pro jednotnou platební oblast eurozóny 
jsou spravedlivá a otevřená; dále 
připomíná, že směrnice o platebních 
službách uvádí, že by nemělo docházet 
k jakékoli diskriminaci v přístupu 
k platebním systémům kromě té, která je 
nezbytná pro zabezpečení proti riziku a pro 
ochranu finanční a provozní stability;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Sahra Wagenknecht

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

13a. vyzývá Komisi, aby prošetřila, zda 
provádění směrnice o platebních službách 
na vnitřním trhu snižuje počet 
poskytovatelů služeb vypořádání plateb, 
a ihned přijala opatření, pokud velcí 
poskytovatelé dosahují monopolního 
postavení, které by mohlo omezit 
hospodářskou soutěž;

Or. de

Pozměňovací návrh 75
Gianni Pittella

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že Komise opakovaně 
hodnotila mnohostranné mezibankovní 
poplatky jako porušení hospodářské 
soutěže, a v návaznosti na to žádala, aby 
byly v tomto odvětví odstraněny; zastává 
názor, že by Komise měla zúčastněným 
stranám poskytnout jasné ukazatele, 
pokyny a požadavky na průhlednost, které 
by mohly napomoci tomu, aby byl 
v odvětví zajištěn spravedlivý a průhledný 
způsob výpočtu slučitelný s právními 
předpisy ES týkajícími se hospodářské 
soutěže;

14. konstatuje, že Komise a četné 
vnitrostátní příslušné orgány při mnoha 
příležitostech prohlásily, že mnohostranné 
mezibankovní poplatky nejsou podle 
článku 81 Smlouvy o ES samy o sobě 
zakázány; nicméně konstatuje, že Komise 
při mnoha příležitostech zaměřila svou 
pozornost na slučitelnost systému 
mnohostranných mezibankovních 
poplatků a antimonopolních právních 
předpisů Společenství;

Or. it
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Pozměňovací návrh 76
Cornelis Visser

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že Komise opakovaně 
hodnotila mnohostranné mezibankovní 
poplatky jako porušení hospodářské 
soutěže, a v návaznosti na to žádala, aby 
byly v tomto odvětví odstraněny; zastává 
názor, že by Komise měla zúčastněným 
stranám poskytnout jasné ukazatele, 
pokyny a požadavky na průhlednost, které 
by mohly napomoci tomu, aby byl 
v odvětví zajištěn spravedlivý a průhledný 
způsob výpočtu slučitelný s právními 
předpisy ES týkajícími se hospodářské 
soutěže;

14. zastává názor, že by Komise měla 
zúčastněným stranám v oblasti 
Mnohostranného investičního fondu 
poskytnout jasné ukazatele, pokyny 
a požadavky na průhlednost, které by 
mohly napomoci tomu, aby byl v odvětví 
zajištěn spravedlivý a průhledný způsob 
výpočtu slučitelný s právními předpisy ES 
týkajícími se hospodářské soutěže;

Or. nl

Pozměňovací návrh 77
Ieke van den Burg

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že Komise opakovaně 
hodnotila mnohostranné mezibankovní 
poplatky jako porušení hospodářské 
soutěže, a v návaznosti na to žádala, aby 
byly v tomto odvětví odstraněny; zastává 
názor, že by Komise měla zúčastněným 
stranám poskytnout jasné ukazatele, 
pokyny a požadavky na průhlednost, které 
by mohly napomoci tomu, aby byl 
v odvětví zajištěn spravedlivý a průhledný 
způsob výpočtu slučitelný s právními 
předpisy ES týkajícími se hospodářské 
soutěže;

14. konstatuje, že Komise opakovaně 
hodnotila mnohostranné mezibankovní 
poplatky jako porušení hospodářské 
soutěže, a v návaznosti na to žádala, aby 
byly v tomto odvětví odstraněny; zastává 
názor, že by Komise měla zúčastněným 
stranám poskytnout jasné ukazatele, 
pokyny a požadavky na průhlednost, které 
by mohly napomoci tomu, aby byl 
v odvětví zajištěn spravedlivý a průhledný 
způsob výpočtu slučitelný s právními 
předpisy ES týkajícími se hospodářské 
soutěže; doporučuje Komisi, aby neváhala 
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s návrhem nařízení ex ante s cílem 
odstranit nedokonalosti trhu, pokud se 
situace do dvou či tří let nezlepší;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Jean-Paul Gauzès

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že Komise opakovaně 
hodnotila mnohostranné mezibankovní 
poplatky jako porušení hospodářské 
soutěže, a v návaznosti na to žádala, aby 
byly v tomto odvětví odstraněny; zastává 
názor, že by Komise měla zúčastněným 
stranám poskytnout jasné ukazatele,
pokyny a požadavky na průhlednost, které 
by mohly napomoci tomu, aby byl 
v odvětví zajištěn spravedlivý a průhledný 
způsob výpočtu slučitelný s právními 
předpisy ES týkajícími se hospodářské 
soutěže;

14. konstatuje, že Komise opakovaně 
pohlížela na mnohostranné mezibankovní 
poplatky v souvislosti s čl. 81 odst. 1 a 3 
Smlouvy; zastává názor, že by Komise 
měla zúčastněným stranám poskytnout 
jasné ukazatele a pokyny;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že Komise opakovaně 
hodnotila mnohostranné mezibankovní 
poplatky jako porušení hospodářské 
soutěže, a v návaznosti na to žádala, aby 
byly v tomto odvětví odstraněny; zastává 

14. konstatuje, že Komise opakovaně 
hodnotila konkrétní mnohostranné 
mezibankovní poplatky jako porušení 
hospodářské soutěže; připomíná Komisi 
význam, který má právní jistota pro 
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názor, že by Komise měla zúčastněným 
stranám poskytnout jasné ukazatele,
pokyny a požadavky na průhlednost, které 
by mohly napomoci tomu, aby byl
v odvětví zajištěn spravedlivý a průhledný 
způsob výpočtu slučitelný s právními 
předpisy ES týkajícími se hospodářské 
soutěže;

účastníky trhu při rozvoji a inovacích 
jejich služeb i pro subjekty nově vstupující 
na trh; zastává názor, že by Komise měla 
zúčastněným stranám poskytnout jasné 
ukazatele a pokyny, které by mohly 
napomoci tomu, aby odvětví vybudovalo 
svůj systém způsobem slučitelným
s právními předpisy ES týkajícími se 
hospodářské soutěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
John Purvis

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že Komise opakovaně 
hodnotila mnohostranné mezibankovní 
poplatky jako porušení hospodářské 
soutěže, a v návaznosti na to žádala, aby 
byly v tomto odvětví odstraněny; zastává 
názor, že by Komise měla zúčastněným 
stranám poskytnout jasné ukazatele, 
pokyny a požadavky na průhlednost, které 
by mohly napomoci tomu, aby byl 
v odvětví zajištěn spravedlivý a průhledný 
způsob výpočtu slučitelný s právními 
předpisy ES týkajícími se hospodářské 
soutěže;

14. konstatuje, že Komise zpochybnila 
oprávněnost mnohostranných
mezibankovních poplatků v podobě nyní 
uplatňované v Evropské unii a nedávno 
vydala záporné rozhodnutí; zastává názor, 
že by Komise měla zúčastněným stranám 
poskytnout jasné ukazatele, pokyny 
a požadavky na průhlednost, které by 
mohly napomoci tomu, aby byl v odvětví 
zajištěn spravedlivý a průhledný způsob 
výpočtu slučitelný s právními předpisy ES 
týkajícími se hospodářské soutěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že Komise opakovaně
hodnotila mnohostranné mezibankovní 
poplatky jako porušení hospodářské 
soutěže, a v návaznosti na to žádala, aby 
byly v tomto odvětví odstraněny; zastává 
názor, že by Komise měla zúčastněným 
stranám poskytnout jasné ukazatele, 
pokyny a požadavky na průhlednost, které 
by mohly napomoci tomu, aby byl 
v odvětví zajištěn spravedlivý a průhledný 
způsob výpočtu slučitelný s právními 
předpisy ES týkajícími se hospodářské 
soutěže;

14. konstatuje, že Komise v nedávném 
rozhodnutí hodnotila mnohostranné 
mezibankovní poplatky jako porušení 
hospodářské soutěže, a v návaznosti na to 
žádala příslušný podnik o jejich 
odstranění; zastává názor, že by Komise 
měla zúčastněným stranám poskytnout 
jasné ukazatele, pokyny a požadavky na 
průhlednost, které by mohly napomoci 
tomu, aby byl v odvětví zajištěn 
spravedlivý a průhledný způsob výpočtu 
slučitelný s právními předpisy ES 
týkajícími se hospodářské soutěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je přesvědčen, že je zcela nezbytné 
jasněji stanovit metodiku a pravidla řízení 
mnohostranně dohodnutých 
mezibankovních poplatků za platby 
prostřednictvím bankomatu či platby bez 
použití platební karty; připomíná, že 
systém přímého debetu v jednotné platební 
oblasti eurozóny a systém převodu 
finančních prostředků v jednotné platební 
oblasti eurozóny jsou dvoustrannými 
sítěmi, jejichž ekonomický přínos vzniká 
díky síťovým účinkům; žádá Komisi, aby 
zajistila vyrovnávací mechanismus pro 
rovnoměrnější rozložení nákladů 
a přínosů členství v síti; navrhuje Komisi, 
aby stanovila a všem zúčastněným stranám 
sdělila metodiku výpočtu veškerých 
mnohostranně dohodnutých 

15. je přesvědčen, že je zcela nezbytné 
jasněji stanovit pravidla řízení 
mechanismu pro výpočet mezibankovních
poplatků za platby prostřednictvím 
bankomatu či platby bez použití platební 
karty; připomíná, že systém přímého 
debetu v jednotné platební oblasti eurozóny 
a systém převodu finančních prostředků 
v jednotné platební oblasti eurozóny jsou 
dvoustrannými sítěmi, jejichž ekonomický 
přínos vzniká díky síťovým účinkům; 
navrhuje Komisi, aby stanovila a všem 
zúčastněným stranám sdělila pokyny 
a hlavní směry, které by mohly odvětví 
umožnit, aby vybudovalo svůj systém 
způsobem slučitelným s právními předpisy 
ES týkajícími se hospodářské soutěže;
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mezibankovních poplatků s cílem zajistit 
skutečně rovné podmínky na trhu 
a prosazování veškerých právních 
předpisů týkajících se hospodářské 
soutěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Jean-Paul Gauzès

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je přesvědčen, že je zcela nezbytné 
jasněji stanovit metodiku a pravidla řízení 
mnohostranně dohodnutých 
mezibankovních poplatků za platby 
prostřednictvím bankomatu či platby bez 
použití platební karty; připomíná, že 
systém přímého debetu v jednotné platební 
oblasti eurozóny a systém převodu 
finančních prostředků v jednotné platební 
oblasti eurozóny jsou dvoustrannými 
sítěmi, jejichž ekonomický přínos vzniká 
díky síťovým účinkům; žádá Komisi, aby 
zajistila vyrovnávací mechanismus pro 
rovnoměrnější rozložení nákladů a přínosů 
členství v síti; navrhuje Komisi, aby 
stanovila a všem zúčastněným stranám 
sdělila metodiku výpočtu veškerých 
mnohostranně dohodnutých 
mezibankovních poplatků s cílem zajistit 
skutečně rovné podmínky na trhu 
a prosazování veškerých právních 
předpisů týkajících se hospodářské 
soutěže;

15. je přesvědčen, že je zcela nezbytné 
jasněji stanovit metodiku a pravidla řízení 
mnohostranně dohodnutých 
mezibankovních poplatků za platby kartou 
a mechanismů výpočtu mezibankovních 
poplatků za platby prostřednictvím
bankomatu či platby bez použití platební 
karty; žádá Komisi, aby zajistila 
vyrovnávací mechanismus pro 
rovnoměrnější rozložení nákladů a přínosů 
členství v síti; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 84
Gianni Pittella

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je přesvědčen, že je zcela nezbytné 
jasněji stanovit metodiku a pravidla řízení 
mnohostranně dohodnutých 
mezibankovních poplatků za platby 
prostřednictvím bankomatu či platby bez 
použití platební karty; připomíná, že 
systém přímého debetu v jednotné platební 
oblasti eurozóny a systém převodu 
finančních prostředků v jednotné platební 
oblasti eurozóny jsou dvoustrannými 
sítěmi, jejichž ekonomický přínos vzniká
díky síťovým účinkům; žádá Komisi, aby 
zajistila vyrovnávací mechanismus pro 
rovnoměrnější rozložení nákladů 
a přínosů členství v síti; navrhuje Komisi, 
aby stanovila a všem zúčastněným stranám 
sdělila metodiku výpočtu veškerých 
mnohostranně dohodnutých 
mezibankovních poplatků s cílem zajistit 
skutečně rovné podmínky na trhu 
a prosazování veškerých právních předpisů 
týkajících se hospodářské soutěže;

15. je přesvědčen, že je zcela nezbytné 
jasněji stanovit metodiku a pravidla řízení 
mnohostranně dohodnutých 
mezibankovních poplatků za platby 
prostřednictvím bankomatu či platby bez 
použití platební karty; připomíná, že 
systémy přímého debetu a převodu 
finančních prostředků, například systémy 
v rámci jednotné platební oblasti eurozóny, 
podporují služby, které společně nabízejí 
dva  poskytovatelé platebních služeb 
a společně požadují dva zákazníci, což 
vytváří ekonomický přínos díky 
tzv. síťovým účinkům; navrhuje Komisi, 
aby stanovila a všem zúčastněným stranám 
sdělila kritéria, podle kterých mají 
hospodářské subjekty trhu určit metodiku 
výpočtu veškerých mnohostranně 
dohodnutých mezibankovních poplatků, 
které může Komise zohlednit, s cílem 
zajistit skutečně rovné podmínky na trhu 
a prosazování veškerých právních předpisů 
týkajících se hospodářské soutěže;

Or. it

Pozměňovací návrh 85
John Purvis

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je přesvědčen, že je zcela nezbytné 
jasněji stanovit metodiku a pravidla řízení 
mnohostranně dohodnutých 

15. je přesvědčen, že je zcela nezbytné 
jasněji stanovit metodiku a pravidla řízení 
mnohostranně dohodnutých 
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mezibankovních poplatků za platby 
prostřednictvím bankomatu či platby bez 
použití platební karty; připomíná, že 
systém přímého debetu v jednotné platební 
oblasti eurozóny a systém převodu 
finančních prostředků v jednotné platební 
oblasti eurozóny jsou dvoustrannými 
sítěmi, jejichž ekonomický přínos vzniká 
díky síťovým účinkům; žádá Komisi, aby
zajistila vyrovnávací mechanismus pro
rovnoměrnější rozložení nákladů a přínosů 
členství v síti; navrhuje Komisi, aby 
stanovila a všem zúčastněným stranám 
sdělila metodiku výpočtu veškerých 
mnohostranně dohodnutých 
mezibankovních poplatků s cílem zajistit
skutečně rovné podmínky na trhu 
a prosazování veškerých právních předpisů 
týkajících se hospodářské soutěže;

mezibankovních poplatků za platby 
prostřednictvím bankomatu či platby bez 
použití platební karty; připomíná, že 
systém přímého debetu v jednotné platební 
oblasti eurozóny a systém převodu 
finančních prostředků v jednotné platební 
oblasti eurozóny jsou dvoustrannými 
sítěmi, jejichž ekonomický přínos vzniká 
díky síťovým účinkům; žádá Komisi, aby
sledovala, zda existují vyrovnávací
mechanismy pro rovnoměrnější rozložení 
nákladů a přínosů členství v síti a metodiky 
zajišťující skutečně rovné podmínky na 
trhu a dodržování veškerých právních 
předpisů týkajících se hospodářské 
soutěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. připomíná Komisi, že spíše než 
zaměřit se přímo na poplatky a ceny je 
žádoucí snažit se dosáhnout větší 
průhlednosti odvětví při informování 
spotřebitelů o vlastnostech platebních 
produktů a služeb a o jejich právech 
a povinnostech jako uživatelů, a tím 
podnítit větší hospodářskou soutěž na 
trhu;

Or. en
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