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16.11.2016 A8-0294/1 

Pakeitimas 1 

Sven Giegold, Sophia in ‘t Veld ir kiti 

 

Pranešimas A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Žalioji knyga dėl mažmeninių finansinių paslaugų 

2016/2056(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

34 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

34. palankiai vertina Komisijos 

įsipareigojimą padėti skatinti tvarių ir 

ekologiškų investicijų finansavimą ir 

primygtinai ragina Komisiją, remiantis 

įvykusiomis konsultacijomis ir glaudžiai 

bendradarbiaujant su Europos Parlamentu, 

imtis aktyvesnio vaidmens naudojant 

kapitalo rinkų sąjungą, įgyvendinant 

Paryžiaus susitarimą, remti augančią 

tvaraus ir atsakingo investavimo rinką 

skatinant tvarias investicijas; 

34. palankiai vertina Komisijos 

įsipareigojimą padėti skatinti tvarių ir 

ekologiškų investicijų finansavimą ir 

primygtinai ragina Komisiją, remiantis 

įvykusiomis konsultacijomis ir glaudžiai 

bendradarbiaujant su Europos Parlamentu, 

imtis aktyvesnio vaidmens naudojant 

kapitalo rinkų sąjungą, įgyvendinant 

Paryžiaus susitarimą, remti augančią 

tvaraus ir atsakingo investavimo rinką 

skatinant tvarias investicijas, teikiant 

veiksmingą ir standartizuotą informaciją 

aplinkosaugos, socialiniais ir valdymo 

klausimais, naudojant biržinėms įmonėms 

ir finansiniams tarpininkams taikomus 

kriterijus ir į tuos kriterijus tinkamai 

atsižvelgiant nustatant investicijų valdymo 

sistemas ir informacijos atskleidimo 

standartus, remiantis neseniai peržiūrint 

Įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų 

skyrimą, direktyvą Parlamento sėkmingai 

siūlytomis panašiomis nuostatomis; be to, 

primygtinai ragina Komisiją skatinti 

„aplinkosaugos, socialinių ir valdymo 

reitingų“ paslaugas ir ekologinių 

obligacijų rinkos tvarkos nuoseklumą, 

remiantis Komisijos tyrimu ir darbu, 

nuveiktų G 20 tyrimo grupės žaliojo 

finansavimo klausimai; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/2 

Pakeitimas 2 

Sven Giegold, Sophia in ‘t Veld ir kiti 

 

Pranešimas A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Žalioji knyga dėl mažmeninių finansinių paslaugų 

2016/2056(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

34 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 34a. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę 

priimti bendruosius teisės aktus, kad būtų 

atsisakyta dabartinės teisės aktų įvairovės 

siekiant sukurti tvirtą, nuoseklią 

skaidrumo vartotojams sistemą, įskaitant 

valstybių narių priežiūros konvergenciją; 

ragina Komisiją ateityje peržiūrint 

Europos priežiūros institucijų 

finansavimą ir valdymą išplėsti jų 

įgaliojimus vartotojų apsaugos srityje; 

paveda Europos priežiūros institucijoms 

vadovauti pastangoms užtikrinti valstybių 

narių taikomos verslo elgesio priežiūros 

praktikos konvergenciją; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/3 

Pakeitimas 3 

Sven Giegold, Sophia in ‘t Veld ir kiti 

 

Pranešimas A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Žalioji knyga dėl mažmeninių finansinių paslaugų 

2016/2056(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

34 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 34b. ragina Komisiją ir Europos 

priežiūros institucijas dėti pastangas 

sukurti Europos vartotojų apsaugos 

instituciją, siekiant standartinės 

veiksmingos vartotojų apsaugos visoje 

Europos bendrojoje rinkoje ir sustiprinti 

investuotojų ir vartotojų pasitikėjimą 

Europos finansinių paslaugų teikėjais; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/4 

Pakeitimas 4 

Sophia in ‘t Veld, Sven Giegold ir kiti 

 

Pranešimas A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Žalioji knyga dėl mažmeninių finansinių paslaugų 

2016/2056(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

B konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

B. kadangi dėl mažmeninių finansinių 

paslaugų rinkose, kurioms būdingas 

pakankamai didelės koncentracijos ir 

nepakankamos konkurencijos derinys, 

dinamika gali paskatinti ribotą pasirinkimą 

ir nepalankų kainos ir kokybės santykį, taip 

pat didelius skirtumus tarp valstybių narių; 

B. kadangi dėl mažmeninių finansinių 

paslaugų rinkose, kurioms būdingas 

pakankamai didelės koncentracijos ir 

nepakankamos konkurencijos derinys, 

dinamika gali paskatinti ribotą pasirinkimą 

ir nepalankų kainos ir kokybės santykį, taip 

pat didelius skirtumus tarp valstybių narių; 

kadangi daugiašalės įmonės, turinčios 

filialus kelete valstybių narių, gali 

lengviau apeiti šias kliūtis nei mažos 

įmonės; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/5 

Pakeitimas 5 

Sophia in ‘t Veld, Sven Giegold ir kiti 

 

Pranešimas A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Žalioji knyga dėl mažmeninių finansinių paslaugų 

2016/2056(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 1a. primygtinai ragina Komisiją apžvelgti 

kliūtis ES mažmeninių finansinių 

paslaugų vidaus rinkai, kylančias dėl 

skirtingos fiskalinės ir reguliavimo 

tvarkos įvairiose valstybėse narėse; be to, 

primygtinai ragina Komisiją, atlikus 

vertinimą, iki 2017 m. liepos mėn. pateikti 

konkrečių pasiūlymų, kaip pašalinti 

nustatytas kliūtis; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/6 

Pakeitimas 6 

Sophia in ‘t Veld, Sven Giegold ir kiti 

 

Pranešimas A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Žalioji knyga dėl mažmeninių finansinių paslaugų 

2016/2056(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

49 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

49. prašo Komisijos toliau nagrinėti esamų 

kliūčių tarpvalstybiniam finansinių 

paslaugų teikimui pašalinimo galimybes, 

aktualumą, naudą ir sąnaudas, tokiu būdu 

užtikrinant vidaus ir tarpvalstybinį 

perkeliamumą įvairiuose mažmeninių 

finansinių paslaugų rinkos segmentuose, 

pavyzdžiui, asmeninių pensijų ir 

draudimo produktų srityje; 

49. prašo Komisijos toliau nagrinėti esamų 

kliūčių tarpvalstybiniam finansinių 

paslaugų teikimui pašalinimo galimybes, 

aktualumą, naudą ir sąnaudas, tokiu būdu 

užtikrinant vidaus ir tarpvalstybinį 

perkeliamumą įvairiuose mažmeninių 

finansinių paslaugų rinkos segmentuose, ir 

iki 2018 m. pradžios pateikti konkrečių 

pasiūlymų; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/7 

Pakeitimas 7 

Sophia in ‘t Veld, Sven Giegold ir kiti 

 

Pranešimas A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Žalioji knyga dėl mažmeninių finansinių paslaugų 

2016/2056(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

51 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 51a. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę 

sukurti Europos startuolio mėlynąją 

kortelę, kuri padėtų pritraukti 

talentingiausius asmenis iš viso pasaulio; 

Or. en 

 

 


