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Ændringsforslag  1 

Sven Giegold, Sophia in ‘t Veld m.fl. 

 

Betænkning A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Grønbog om finansielle tjenesteydelser i detailleddet 

2016/2056(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 34 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

34. påskønner Kommissionens engagement 

med hensyn til at fremme finansiering af 

bæredygtige og grønne investeringer og 

opfordrer den indtrængende til, på 

grundlag af tidligere høringer og i et tæt 

samarbejde med Europa-Parlamentet, at 

spille en mere proaktiv rolle i at bruge 

kapitalmarkedsunionen, som led i 

gennemførelsen af Parisaftalen, til støtte 

for det voksende marked for bæredygtige 

og ansvarlige investeringer (SRI) ved at 

fremme bæredygtige investeringer; 

34. påskønner Kommissionens engagement 

med hensyn til at fremme finansiering af 

bæredygtige og grønne investeringer og 

opfordrer den indtrængende til, på 

grundlag af tidligere høringer og i et tæt 

samarbejde med Europa-Parlamentet, at 

spille en mere proaktiv rolle i at bruge 

kapitalmarkedsunionen, som led i 

gennemførelsen af Parisaftalen, til støtte 

for det voksende marked for bæredygtige 

og ansvarlige investeringer (SRI) ved at 

fremme bæredygtige investeringer, via 

levering af effektiv og standardiseret 

information om miljømæssige, sociale og 

ledelsesmæssige forhold (ESG) baseret på 

kriterier for børsnoterede selskaber og 

finansielle formidlere og en 

fyldestgørende afspejling af sådanne 

kriterier i 

investeringsforvaltningssystemer og 

oplysningskrav, svarende til de beslægtede 

bestemmelser, Parlamentet med held slog 

til lyd for under den nylige revision af 

IORPD; opfordrer endvidere 

indtrængende Kommissionen til at 

fremme ESG-baserede 

"vurderingstjenester" og en 

sammenhængende ramme for et marked 

for grønne obligationer, baseret på en 

undersøgelse fra Kommissionen og G20-

landenes studiegruppe om grøn 

finansiering; 
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Ændringsforslag  2 

Sven Giegold, Sophia in ‘t Veld m.fl. 

 

Betænkning A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Grønbog om finansielle tjenesteydelser i detailleddet 

2016/2056(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 34 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  34a. opfordrer Kommissionen til at 

overveje en omnibus-lovgivning, der kan 

gøre det muligt at bevæge sig fra det 

nuværende kludetæppe hen imod solide 

og ensartede rammebestemmelser for 

gennemsigtighed på forbrugerområdet, 

herunder i form af tilsynsmæssig 

konvergens mellem medlemsstaterne; 

opfordrer Kommissionen til at udvide 

ESA'ernes forbrugerbeskyttelsesmandat 

som led i den kommende revision af 

reglerne for ESA'ernes finansiering og 

styring og give ESA'erne mandat til at 

lede arbejdet med konvergens mellem 

medlemsstaternes praksis inden for tilsyn 

med god forretningsskik; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/3 

Ændringsforslag  3 

Sven Giegold, Sophia in ‘t Veld m.fl. 

 

Betænkning A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Grønbog om finansielle tjenesteydelser i detailleddet 

2016/2056(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 34 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  34b. opfordrer Kommissionen og 

ESA'erne til at samarbejde om oprettelse 

af en europæisk 

forbrugerbeskyttelsesmyndighed for at 

opnå en effektiv forbrugerbeskyttelse i 

hele EU's indre marked og styrke 

investorernes og forbrugernes tillid til 

europæiske finansielle tjenesteydelser; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/4 

Ændringsforslag  4 

Sophia in ‘t Veld, Sven Giegold m.fl. 

 

Betænkning A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Grønbog om finansielle tjenesteydelser i detailleddet 

2016/2056(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning B 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

B. der henviser til, at dynamikken i 

detailmarkederne for finansielle 

tjenesteydelser, der er kendetegnet ved en 

kombination af relativ høj koncentration og 

utilstrækkelig konkurrence, kan resultere i 

begrænsede valgmuligheder og ringe 

valuta for pengene såvel som betragtelige 

skævheder medlemsstaterne imellem; 

B. der henviser til, at dynamikken i 

detailmarkederne for finansielle 

tjenesteydelser, der er kendetegnet ved en 

kombination af relativ høj koncentration og 

utilstrækkelig konkurrence, kan resultere i 

begrænsede valgmuligheder og ringe 

valuta for pengene såvel som betragtelige 

skævheder medlemsstaterne imellem; der 

henviser til, at multinationale 

virksomheder med afdelinger i flere 

medlemsstater lettere kan komme uden 

om disse hindringer end små 

virksomheder; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/5 

Ændringsforslag  5 

Sophia in ‘t Veld, Sven Giegold m.fl. 

 

Betænkning A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Grønbog om finansielle tjenesteydelser i detailleddet 

2016/2056(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  1a. opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at kortlægge de 

hindringer for et indre marked for 

detailfinansiering, der skyldes forskellige 

skatte- og reguleringsordninger i 

medlemsstaterne; anmoder endvidere 

indtrængende Kommissionen om efter 

vurderingen at forelægge konkrete forslag 

til at fjerne konstaterede hindringer inden 

juli 2017; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/6 

Ændringsforslag  6 

Sophia in ‘t Veld, Sven Giegold m.fl. 

 

Betænkning A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Grønbog om finansielle tjenesteydelser i detailleddet 

2016/2056(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 49 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

49. anmoder Kommissionen om yderligere 

at undersøge gennemførligheden og 

relevansen af samt fordelene og 

omkostningerne ved at fjerne alle 

hindringer for grænseoverskridende 

levering af finansielle tjenesteydelser og 

dermed garantere indenlandsk og 

grænseoverskridende portabilitet i 

forskellige dele af detailmarkedet for 

finansielle tjenesteydelser, f.eks. for 

personlige pensions- og 

forsikringsprodukter; 

49. anmoder Kommissionen om yderligere 

at undersøge gennemførligheden og 

relevansen af samt fordelene og 

omkostningerne ved at fjerne alle 

hindringer for grænseoverskridende 

levering af finansielle tjenesteydelser og 

dermed garantere indenlandsk og 

grænseoverskridende portabilitet i 

forskellige dele af detailmarkedet for 

finansielle tjenesteydelser og fremlægge 

konkrete forslag senest i begyndelsen af 

2018; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/7 

Ændringsforslag  7 

Sophia in ‘t Veld, Sven Giegold m.fl. 

 

Betænkning A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Grønbog om finansielle tjenesteydelser i detailleddet 

2016/2056(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 51 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  51a. opfordrer Kommissionen til at 

undersøge muligheden for at indføre en 

europæisk "blue card"-ordning for 

startups som et middel til at tiltrække de 

bedste talenter på globalt plan; 

Or. en 

 

 


