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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

16.11.2016 A8-0294/1 

Τροπολογία  1 

Sven Giegold, Sophia in ‘t Veld και άλλοι 

 

Έκθεση A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Πράσινη Βίβλος για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες  

2016/2056(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 34 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

34. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 

δέσμευση της Επιτροπής να ενθαρρύνει τη 

χρηματοδότηση για βιώσιμες και πράσινες 

επενδύσεις, και παροτρύνει την Επιτροπή, 

αξιοποιώντας προηγούμενες διαβουλεύσεις 

και εξασφαλίζοντας τη στενή συμμετοχή 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να 

διαδραματίσει ενεργότερο ρόλο όσον 

αφορά τη χρήση της Ένωσης 

Κεφαλαιαγορών, στο πλαίσιο της 

εφαρμογής της συμφωνίας του Παρισιού, 

για τη στήριξη της ενισχυόμενης αγοράς 

βιώσιμων και υπεύθυνων επενδύσεων 

(SRI) μέσω της προώθησης βιώσιμων 

επενδύσεων· 

34. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 

δέσμευση της Επιτροπής να ενθαρρύνει τη 

χρηματοδότηση για βιώσιμες και πράσινες 

επενδύσεις, και παροτρύνει την Επιτροπή, 

αξιοποιώντας προηγούμενες διαβουλεύσεις 

και εξασφαλίζοντας τη στενή συμμετοχή 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να 

διαδραματίσει ενεργότερο ρόλο όσον 

αφορά τη χρήση της Ένωσης 

Κεφαλαιαγορών, στο πλαίσιο της 

εφαρμογής της συμφωνίας του Παρισιού, 

για τη στήριξη της ενισχυόμενης αγοράς 

βιώσιμων και υπεύθυνων επενδύσεων 

(SRI) μέσω της προώθησης βιώσιμων 

επενδύσεων, με την παροχή 

αποτελεσματικών και τυποποιημένων 

πληροφοριών που αφορούν περιβάλλον, 

κοινωνία και διακυβέρνηση (ESG), 

χρησιμοποιώντας κριτήρια εισηγμένων 

εταιρειών και χρηματοπιστωτικών 

διαμεσολαβητών, και την επαρκή 

αποτύπωση των εν λόγω κριτηρίων στα 

συστήματα διαχείρισης των επενδύσεων 

και στα πρότυπα δημοσιοποίησης 

στοιχείων, με βάση παρόμοιες παροχές 

που επιτυχώς προώθησε το Κοινοβούλιο 

στην πρόσφατη αναθεώρηση της οδηγίας 

για τα ιδρύματα επαγγελματικών 

συνταξιοδοτικών παροχών (IORPD)· 

προτρέπει επίσης την Επιτροπή να 

προωθήσει τις «υπηρεσίες αξιολόγησης» 

ESG και ένα συνεκτικό πλαίσιο για την 

αγορά πράσινων ομολόγων με βάση 
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μελέτη της Επιτροπής και τις εργασίες 

της ομάδας έρευνας G20 για την πράσινη 

χρηματοδότηση· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

16.11.2016 A8-0294/2 

Τροπολογία  2 

Sven Giegold, Sophia in ‘t Veld και άλλοι 

 

Έκθεση A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Πράσινη Βίβλος για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 

2016/2056(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 34 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  34α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 

ενδεχόμενο θέσπισης νομοθεσίας γενικού 

χαρακτήρα για τη μετάβαση από το 

τρέχον συνονθύλευμα στην ολοκλήρωση 

ενός σταθερού και συνεκτικού πλαισίου 

διαφάνειας για τους καταναλωτές, 

συμπεριλαμβανομένης της εποπτικής 

σύγκλισης μεταξύ των κρατών μελών· 

καλεί την Επιτροπή να δώσει εντολή 

προστασίας των καταναλωτών στις 

ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές ως μέρος 

της επερχόμενης αναθεώρησης της 

χρηματοδότησης και διακυβέρνησης των 

ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών· αναθέτει 

στις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές να 

ηγηθούν των εργασιών σχετικά με τη 

σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών 

επιχειρηματικής συμπεριφοράς μεταξύ 

των κρατών μελών· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

16.11.2016 A8-0294/3 

Τροπολογία  3 

Sven Giegold, Sophia in ‘t Veld και άλλοι 

 

Έκθεση A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Πράσινη Βίβλος για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 

2016/2056(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 34 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  34β. καλεί την Επιτροπή και τις 

ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές να 

εργαστούν για τη δημιουργία μιας 

ευρωπαϊκής αρχής προστασίας των 

καταναλωτών με στόχο την επίτευξη ενός 

προτύπου αποτελεσματικής προστασίας 

των καταναλωτών σε όλη την ευρωπαϊκή 

ενιαία αγορά και την ενίσχυση της 

εμπιστοσύνης των επενδυτών και των 

καταναλωτών στις ευρωπαϊκές 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες· 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/4 

Τροπολογία  4 

Sophia in ‘t Veld, Sven Giegold και άλλοι 

 

Έκθεση A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Πράσινη Βίβλος για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 

2016/2056(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυναμικές 

που αναπτύσσονται στις αγορές λιανικών 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με 

χαρακτηριστικό τον συνδυασμό σχετικά 

υψηλής συγκέντρωσης και ανεπαρκούς 

ανταγωνισμού, ενδέχεται να έχουν ως 

αποτέλεσμα περιορισμένες επιλογές και 

χαμηλή σχέση ποιότητας/τιμής, καθώς και 

σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών 

μελών· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυναμικές 

που αναπτύσσονται στις αγορές λιανικών 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με 

χαρακτηριστικό τον συνδυασμό σχετικά 

υψηλής συγκέντρωσης και ανεπαρκούς 

ανταγωνισμού, ενδέχεται να έχουν ως 

αποτέλεσμα περιορισμένες επιλογές και 

χαμηλή σχέση ποιότητας/τιμής, καθώς και 

σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών 

μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

πολυεθνικές εταιρείες που διατηρούν 

καταστήματα σε πολλά κράτη μέλη 

μπορούν να παρακάμψουν αυτούς τους 

φραγμούς ευκολότερα από τις μικρές 

εταιρείες· 

Or. en 



 

AM\1109917EL.doc  PE593.674v01-00 
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16.11.2016 A8-0294/5 

Τροπολογία  5 

Sophia in ‘t Veld, Sven Giegold και άλλοι 

 

Έκθεση A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Πράσινη Βίβλος για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 

2016/2056(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1α. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να 

χαρτογραφήσει τα εμπόδια για την 

εσωτερική αγορά στον τομέα των 

λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 

που απορρέουν από τα διαφορετικά 

φορολογικά και κανονιστικά καθεστώτα 

στα κράτη μέλη· καλεί ακόμη την 

Επιτροπή να υποβάλει μετά την 

αξιολόγηση συγκεκριμένες προτάσεις για 

την εξάλειψη, μέχρι τον Ιούλιο του 2017, 

των φραγμών που έχουν εντοπιστεί· 

Or. en 



 

AM\1109917EL.doc  PE593.674v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

16.11.2016 A8-0294/6 

Τροπολογία  6 

Sophia in ‘t Veld, Sven Giegold και άλλοι 

 

Έκθεση A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Πράσινη Βίβλος για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 

2016/2056(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 49 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

49. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 

περαιτέρω τη σκοπιμότητα, τη 

χρησιμότητα, τα οφέλη και το κόστος που 

συνεπάγεται η άρση των υφιστάμενων 

εμποδίων για τη διασυνοριακή παροχή 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με 

αποτέλεσμα την εγγύηση της εσωτερικής 

και διασυνοριακής φορητότητας στους 

διάφορους κλάδους της αγοράς λιανικών 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, για 

παράδειγμα όσον αφορά ατομικά 

συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά 

προϊόντα· 

49. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 

περαιτέρω τη σκοπιμότητα, τη 

χρησιμότητα, τα οφέλη και το κόστος που 

συνεπάγεται η άρση των υφιστάμενων 

εμποδίων για τη διασυνοριακή παροχή 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με 

αποτέλεσμα την εγγύηση της εσωτερικής 

και διασυνοριακής φορητότητας στους 

διάφορους κλάδους της αγοράς λιανικών 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, και να 

υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις έως 

τις αρχές του 2018· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

16.11.2016 A8-0294/7 

Τροπολογία  7 

Sophia in ‘t Veld, Sven Giegold και άλλοι 

 

Έκθεση A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Πράσινη Βίβλος για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 

2016/2056(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 51 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  51α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 

ενδεχόμενο θέσπισης μιας ευρωπαϊκής 

μπλε κάρτας για τις νεοσύστατες 

επιχειρήσεις που θα λειτουργεί ως μέσο 

προσέλκυσης του βέλτιστου ταλέντου 

παγκοσμίως· 

Or. en 

 

 


