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16.11.2016 A8-0294/1 

Poprawka  1 

Sven Giegold, Sophia in ‘t Veld and others 

 

Sprawozdanie A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Zielona księga w sprawie detalicznych usług finansowych 

2016/2056(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

34. przyjmuje z zadowoleniem 

zaangażowanie Komisji na rzecz 

zachęcania sektora finansów do 

zrównoważonych i zielonych inwestycji 

oraz nalega, by Komisja odgrywała 

aktywniejszą rolę w wykorzystywaniu unii 

rynków kapitałowych, będącego 

elementem wprowadzania w życie 

porozumienia paryskiego, do wspierania 

rozwijającego się rynku zrównoważonych 

odpowiedzialnych inwestycji przez 

promowanie zrównoważonych inwestycji, 

34. przyjmuje z zadowoleniem 

zaangażowanie Komisji na rzecz 

zachęcania sektora finansów do 

zrównoważonych i zielonych inwestycji 

oraz nalega, by Komisja – opierając się na 

dokonanych w przeszłości konsultacjach i 

ściśle angażując Parlament Europejski – 

odgrywała aktywniejszą rolę w 

wykorzystywaniu unii rynków 

kapitałowych, będącego elementem 

wprowadzania w życie porozumienia 

paryskiego, do wspierania rozwijającego 

się rynku zrównoważonych 

odpowiedzialnych inwestycji przez 

promowanie zrównoważonych inwestycji, 

dzięki zapewnieniu skutecznych i 

zestandaryzowanych informacji z zakresu 

ochrony środowiska, polityki społecznej i 

ładu korporacyjnego z wykorzystaniem 

kryteriów stosowanych wobec spółek 

giełdowych i pośredników finansowych 

oraz odpowiedniemu odzwierciedleniu 

tych kryteriów w systemach zarządzania 

inwestycjami i standardach 

informacyjnych oraz wykorzystując 

podobne przepisy z powodzeniem 

promowane przez Parlament podczas 

niedawnej zmiany dyrektywy o IORP; 

wzywa następnie Komisję do promowania 

„usług ratingowych” z zakresu ochrony 

środowiska, polityki społecznej i ładu 

korporacyjnego oraz spójnych ram dla 

rynku zielonych obligacji, wykorzystując 
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analizę Komisji i prace grupy analitycznej 

powołanej w ramach G20 na temat 

zielonego finansowania; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/2 

Poprawka  2 

Sven Giegold, Sophia in ‘t Veld and others 

 

Sprawozdanie A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Zielona księga w sprawie detalicznych usług finansowych 

2016/2056(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  34a. wzywa Komisję do rozważenia 

zbiorczego prawodawstwa w celu odejścia 

od istniejącego obecnie zlepku przepisów 

w kierunku stworzenia solidnych i 

spójnych ram przejrzystości w sprawach 

konsumenckich, w tym konwergencji 

praktyk nadzorczych między państwami 

członkowskimi; apeluje do Komisji o 

rozszerzenie uprawnień europejskich 

urzędów nadzoru w zakresie ochrony 

konsumentów w ramach nadchodzącego 

przeglądu finansowania europejskich 

urzędów nadzoru i zarządzania nimi; 

upoważnia europejskie urzędy nadzoru do 

kierowania pracami w zakresie 

konwergencji praktyk nadzoru nad 

prowadzoną działalnością między 

państwami członkowskimi; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/3 

Poprawka  3 

Sven Giegold, Sophia in ‘t Veld and others 

 

Sprawozdanie A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Zielona księga w sprawie detalicznych usług finansowych 

2016/2056(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  34b. apeluje do Komisji i europejskich 

urzędów nadzoru, aby pracowały nad 

stworzeniem Europejskiego Urzędu 

Ochrony Konsumentów w celu 

zapewnienia standardowej skutecznej 

ochrony konsumentów na całym 

europejskim jednolitym rynku oraz 

zwiększenia zaufania inwestorów i 

konsumentów do europejskich usług 

finansowych; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/4 

Poprawka  4 

Sophia in ‘t Veld, Sven Giegold and others 

 

Sprawozdanie A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Zielona księga w sprawie detalicznych usług finansowych 

2016/2056(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw B 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że dynamikę rynków 

detalicznych usług finansowych cechuje 

połączenie stosunkowo wysokiej 

koncentracji oraz niewystarczającej 

konkurencji, co może skutkować 

ograniczonym wyborem i niskim 

stosunkiem jakości do ceny oraz dużymi 

rozbieżnościami między państwami 

członkowskimi; 

B. mając na uwadze, że dynamikę rynków 

detalicznych usług finansowych cechuje 

połączenie stosunkowo wysokiej 

koncentracji oraz niewystarczającej 

konkurencji, co może skutkować 

ograniczonym wyborem i niskim 

stosunkiem jakości do ceny oraz dużymi 

rozbieżnościami między państwami 

członkowskimi; mając na uwadze, że 

przedsiębiorstwom wielonarodowym 

posiadającym oddziały w kilku państwach 

członkowskich łatwiej jest omijać te 

bariery niż mniejszym przedsiębiorstwom; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/5 

Poprawka  5 

Sophia in ‘t Veld, Sven Giegold and others 

 

Sprawozdanie A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Zielona księga w sprawie detalicznych usług finansowych 

2016/2056(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  1a. wzywa Komisję do wskazania 

przeszkód dla rynku wewnętrznego 

związanych z detalicznymi usługami 

finansowymi, które wynikają ze 

zróżnicowania systemów opodatkowania i 

regulacji obowiązujących w państwach 

członkowskich; ponadto apeluje do 

Komisji, aby po przeprowadzeniu oceny 

przedstawiła konkretne propozycje 

dotyczące wyeliminowania wskazanych 

przeszkód do lipca 2017 r.; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/6 

Poprawka  6 

Sophia in ‘t Veld, Sven Giegold and others 

 

Sprawozdanie A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Zielona księga w sprawie detalicznych usług finansowych 

2016/2056(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 49 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

49. zwraca się do Komisji o dalsze 

zbadanie wykonalności, adekwatności, 

korzyści i kosztów usunięcia istniejących 

przeszkód w świadczeniu transgranicznych 

usług finansowych i zapewnienie w ten 

sposób możliwości przenoszenia na 

szczeblu krajowym i transgranicznym w 

różnych segmentach rynku detalicznych 

usług finansowych (przykładowo w 

odniesieniu do indywidualnych produktów 

emerytalnych i ubezpieczeniowych); 

49. zwraca się do Komisji o dalsze 

zbadanie wykonalności, adekwatności, 

korzyści i kosztów usunięcia istniejących 

przeszkód w świadczeniu transgranicznych 

usług finansowych i zapewnienie w ten 

sposób możliwości przenoszenia na 

szczeblu krajowym i transgranicznym w 

różnych segmentach rynku detalicznych 

usług finansowych i o przedłożenie 

konkretnych wniosków na początku 2018 

r.; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/7 

Poprawka  7 

Sophia in ‘t Veld, Sven Giegold and others 

 

Sprawozdanie A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Zielona księga w sprawie detalicznych usług finansowych 

2016/2056(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 51 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  51a. apeluje do Komisji o sprawdzenie 

możliwości wprowadzenia europejskiej 

błękitnej karty dla przedsiębiorstw typu 

start-up jako sposobu na przyciągnięcie 

najlepszych talentów w skali światowej; 

Or. en 

 

 


