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16.11.2016 A8-0294/1 

Изменение  1 

Свен Гиголд, София ин 'т Велд и други 

 

Доклад A8-0294/2016 

Оле Лудвигсон 

Зелена книга за финансовите услуги на дребно 

2016/2056(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 34 

 

Предложение за резолюция Изменение 

34. приветства ангажимента на 

Комисията за стимулиране на 

финансирането за целите на устойчиви 

и зелени инвестиции и призовава 

настоятелно Комисията, като се опира 

на предишните консултации и при тясно 

сътрудничество с Европейския 

парламент, да играе по-активна роля в 

използването на съюза на капиталовите 

пазари, като част от прилагането на 

Споразумението от Париж, за 

подпомагане на нарастващия пазар на 

устойчиви и отговорни инвестиции, 

чрез насърчаване на устойчиви 

инвестиции; 

34. приветства ангажимента на 

Комисията за стимулиране на 

финансирането за целите на устойчиви 

и зелени инвестиции и призовава 

настоятелно Комисията, като се опира 

на предишните консултации и при тясно 

сътрудничество с Европейския 

парламент, да играе по-активна роля в 

използването на съюза на капиталовите 

пазари, като част от прилагането на 

Споразумението от Париж, за 

подпомагане на нарастващия пазар на 

устойчиви и отговорни инвестиции, 

чрез насърчаване на устойчиви 

инвестиции, чрез предоставянето на 

ефективна и стандартизирана 

екологична, социална и управленска 

(ESG) информация, като се използват 

критериите за публично търгувани 

дружества и финансови посредници и 

адекватно се отразяват тези 

критерии в системите за управление 

на инвестициите и стандартите за 

оповестяване, като се опира на 

подобни разпоредби, които успешно 

бяха подкрепени от Парламента в 

рамките на неотдавнашното 

преразглеждане на IORPD; освен това 

настоятелно призовава Комисията да 

насърчи екологични, социални и 

управленски „рейтингови услуги“ и 

последователна рамка за пазар на 

зелени облигации, въз основа на 
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проучване на Комисията и работата 

на проучвателната група на Г-20 

относно зеленото финансиране; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/2 

Изменение  2 

Свен Гиголд, София ин 'т Велд и други 

 

Доклад A8-0294/2016 

Оле Лудвигсон 

Зелена книга за финансовите услуги на дребно 

2016/2056(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 34 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  34a. призовава Комисията да обмисли 

законодателство „омнибус“, за да 

премине от настоящата смесица от 

правни норми към завършването на 

стабилна, последователна рамка за 

прозрачност за потребителите, 

включително сближаването на 

надзорните практики между 

държавите членки; призовава 

Комисията да разшири мандата на 

ЕНО за защита на потребителите 

като част от предстоящия преглед 

на финансирането и управлението на 

тези органи; да даде мандат на ЕНО 

да ръководят работата по 

сближаването на практиките за 

надзор на дейността между 

държавите членки; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/3 

Изменение  3 

Свен Гиголд, София ин 'т Велд и други 

 

Доклад A8-0294/2016 

Оле Лудвигсон 

Зелена книга за финансовите услуги на дребно 

2016/2056(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 34 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  34б. призовава Комисията и ЕНО да 

работят за създаването на 

Европейски орган за защита на 

потребителите с цел постигане на 

стандартна ефективна защита на 

потребителите на територията на 

единния европейски пазар и 

повишаване на доверието на 

инвеститорите и потребителите в 

европейските финансови услуги; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/4 

Изменение  4 

София ин 'т Велд, Свен Гиголд и други 

 

Доклад A8-0294/2016 

Оле Лудвигсон 

Зелена книга за финансовите услуги на дребно 

2016/2056(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Б 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Б. като има предвид, че динамиката на 

пазарите на финансови услуги на 

дребно, която се характеризира с 

комбинация от висока концентрация и 

недостатъчна конкуренция, може да 

доведе до ограничен избор и ниска 

икономическа ефективност, както и до 

сериозни различия между държавите 

членки; 

Б. като има предвид, че динамиката на 

пазарите на финансови услуги на 

дребно, която се характеризира с 

комбинация от висока концентрация и 

недостатъчна конкуренция, може да 

доведе до ограничен избор и ниска 

икономическа ефективност, както и до 

сериозни различия между държавите 

членки; като има предвид, че 

многонационалните дружества с 

клонове в няколко държави членки 

могат да избягват тези пречки по-

лесно от малките предприятия; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/5 

Изменение  5 

София ин 'т Велд, Свен Гиголд и други 

 

Доклад A8-0294/2016 

Оле Лудвигсон 

Зелена книга за финансовите услуги на дребно 

2016/2056(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  1a. настоятелно призовава 

Комисията да набележи пречките 

пред вътрешния пазар на 

финансовите услуги на дребно, 

произтичащи от различните 

фискални и регулаторни режими в 

държавите членки; освен това 

настоятелно призовава Комисията 

след оценката да представи 

конкретни предложения относно 

отстраняването на установените 

пречки до юли 2017 г.; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/6 

Изменение  6 

София ин 'т Велд, Свен Гиголд и други 

 

Доклад A8-0294/2016 

Оле Лудвигсон 

Зелена книга за финансовите услуги на дребно 

2016/2056(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 49 

 

Предложение за резолюция Изменение 

49. отправя искане към Комисията да 

проучи допълнително изпълнимостта, 

уместността, предимствата и разходите 

за премахването на всички пречки пред 

трансграничното предоставяне на 

финансови услуги, като по този начин 

гарантира вътрешната и 

трансграничната преносимост в 

различни части на пазара на 

финансовите услуги на дребно 

(например по отношение на личните 

пенсии и застрахователните 

продукти); 

49. отправя искане към Комисията да 

проучи допълнително изпълнимостта, 

уместността, предимствата и разходите 

за премахването на всички пречки пред 

трансграничното предоставяне на 

финансови услуги, като по този начин 

гарантира вътрешната и 

трансграничната преносимост в 

различни части на пазара на 

финансовите услуги на дребно и да 

представи конкретни предложения до 

началото на 2018 г.; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/7 

Изменение  7 

София ин 'т Велд, Свен Гиголд и други 

 

Доклад A8-0294/2016 

Оле Лудвигсон 

Зелена книга за финансовите услуги на дребно 

2016/2056(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 51 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  51a. призовава Комисията да разгледа 

възможността за въвеждане на 

европейска синя карта за 

стартиращи предприятия като 

начин за привличане на най-големите 

таланти в световен мащаб; 

Or. en 

 

 


