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16.11.2016 A8-0294/1 

Amendamentul  1 

Sven Giegold, Sophia in ‘t Veld și alții 

 

Raport A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Cartea verde privind serviciile financiare cu amănuntul 

2016/2056(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. salută angajamentul Comisiei în 

vederea încurajării finanțării pentru 

investițiile sustenabile și „verzi” și 

îndeamnă Comisia, bazându-se pe 

consultările anterioare și implicând 

Parlamentul European, să joace un rol mai 

proactiv în utilizarea uniunii piețelor de 

capital, ca parte a implementării Acordului 

de la Paris, pentru a susține piața de 

investiții sustenabile și responsabile, prin 

promovarea investițiilor durabile; 

34. salută angajamentul Comisiei în 

vederea încurajării finanțării pentru 

investițiile sustenabile și „verzi” și 

îndeamnă Comisia, bazându-se pe 

consultările anterioare și implicând 

Parlamentul European, să joace un rol mai 

proactiv în utilizarea uniunii piețelor de 

capital, ca parte a implementării Acordului 

de la Paris, pentru a susține piața de 

investiții sustenabile și responsabile, aflată 

în creștere, prin promovarea investițiilor 

durabile, prin furnizarea de informații de 

mediu, sociale și de guvernanță eficiente 

și standardizate, folosind criteriile 

societăților cotate și ale intermediarilor 

financiari, precum și reflectarea adecvată 

a acestor criterii în sistemele de 

gestionare a investițiilor și în standardele 

de publicare a informațiilor, pe baza 

dispozițiilor similare promovate cu succes 

de Parlament în recenta revizuire a 

IORPD; îndeamnă, în plus, Comisia să 

promoveze „serviciile de rating” pentru 

criteriile de mediu, sociale și de 

guvernanță și un cadru coerent pentru 

piața obligațiunilor ecologice, pe baza 

studiului Comisiei și a activității grupului 

de studiu al G20 privind finanțarea 

ecologică; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/2 

Amendamentul  2 

Sven Giegold, Sophia in ‘t Veld și alții 

 

Raport A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Cartea verde privind serviciile financiare cu amănuntul 

2016/2056(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  34a. solicită Comisiei să aibă în vedere 

trecerea legislației Omnibus de la 

amalgamul actual la finalizarea unui 

cadru de transparență solid și consecvent 

pentru consumatori, incluzând 

convergența în materie de supraveghere 

între statele membre; solicită Comisiei să 

extindă mandatul autorităților europene 

de supraveghere în domeniul protecției 

consumatorilor în cadrul viitoarei 

revizuiri a finanțării și a guvernanței 

autorităților europene de supraveghere; 

mandatează autoritățile europene de 

supraveghere să conducă lucrările privind 

convergența practicilor de supraveghere a 

conduitei în afaceri între statele membre; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/3 

Amendamentul  3 

Sven Giegold, Sophia in ‘t Veld și alții 

 

Raport A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Cartea verde privind serviciile financiare cu amănuntul 

2016/2056(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  34b. solicită Comisiei și autorităților 

europene de supraveghere să lucreze la 

crearea unei autorități europene de 

protecție a consumatorilor, pentru a 

obține o protecție a consumatorilor 

eficientă și uniformă pe întreaga piață 

unică europeană și pentru a consolida 

încrederea investitorilor și a 

consumatorilor în serviciile financiare 

europene; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/4 

Amendamentul  4 

Sophia in ‘t Veld, Sven Giegold și alții 

 

Raport A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Cartea verde privind serviciile financiare cu amănuntul 

2016/2056(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât dinamica piețelor serviciilor 

financiare cu amănuntul, caracterizată de o 

combinație de concentrație ridicată și 

concurență insuficientă, poate conduce la o 

alegere limitată și la un slab raport calitate-

preț, precum și la discrepanțe enorme între 

statele membre; 

B. întrucât dinamica piețelor serviciilor 

financiare cu amănuntul, caracterizată de o 

combinație de concentrație ridicată și 

concurență insuficientă, poate conduce la o 

alegere limitată și la un slab raport calitate-

preț, precum și la discrepanțe enorme între 

statele membre; întrucât companiile 

multinaționale cu sucursale în diferite 

state membre pot eluda aceste bariere mai 

ușor decât companiile mici; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/5 

Amendamentul  5 

Sophia in ‘t Veld, Sven Giegold și alții 

 

Raport A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Cartea verde privind serviciile financiare cu amănuntul 

2016/2056(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  1a. îndeamnă Comisia să inventarieze 

obstacolele de pe piața internă cu care se 

confruntă serviciile financiare cu 

amănuntul, care derivă din diferitele 

regimuri fiscale și normative din statele 

membre; în plus, îndeamnă Comisia ca, 

în urma evaluării, să prezinte propuneri 

concrete pentru eliminarea barierelor 

identificate, până în iulie 2017; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/6 

Amendamentul  6 

Sophia in ‘t Veld, Sven Giegold și alții 

 

Raport A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Cartea verde privind serviciile financiare cu amănuntul 

2016/2056(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 49 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

49. solicită Comisiei să analizeze în 

continuare fezabilitatea, pertinența, 

avantajele și costurile eliminării barierelor 

existente din calea furnizării 

transfrontaliere a serviciilor financiare, 

garantând astfel portabilitatea internă și 

transfrontalieră în diferite părți ale pieței 

serviciilor financiare cu amănuntul (de 

exemplu în ceea ce privește pensiile 

personale și produsele de asigurări); 

49. solicită Comisiei să analizeze în 

continuare fezabilitatea, pertinența, 

avantajele și costurile eliminării barierelor 

existente din calea furnizării 

transfrontaliere a serviciilor financiare, 

garantând astfel portabilitatea internă și 

transfrontalieră în diferite părți ale pieței 

serviciilor financiare cu amănuntul și să 

prezinte propuneri concrete până la 

începutul anului 2018; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/7 

Amendamentul  7 

Sophia in ‘t Veld, Sven Giegold și alții 

 

Raport A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Cartea verde privind serviciile financiare cu amănuntul 

2016/2056(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 51 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  51a. solicită Comisiei să analizeze 

posibilitatea introducerii unei cărți 

albastre europene a întreprinderilor nou-

înființate, ca o modalitate de a atrage cele 

mai mari talente la nivel global; 

Or. en 

 

 


