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16.11.2016 A8-0294/1 

Predlog spremembe  1 

Sven Giegold, Sophia in ‘t Veld in drugi 

 

Poročilo A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Zelena knjiga o maloprodajnih finančnih storitvah 

2016/2056(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 34 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

34. pozdravlja prizadevanja Komisije pri 

spodbujanju financiranja trajnostnih in 

zelenih naložb, ter poziva Komisijo, naj na 

podlagi preteklih posvetovanj in v tesnem 

sodelovanju z Evropskim parlamentom 

prevzame bolj proaktivno vlogo pri uporabi 

unije kapitalskih trgov za podporo 

rastočega trga trajnostnih in etičnih naložb 

v okviru izvajanja pariškega sporazuma, in 

sicer s spodbujanjem trajnostnih naložb; 

34. pozdravlja prizadevanja Komisije pri 

spodbujanju financiranja trajnostnih in 

zelenih naložb, ter poziva Komisijo, naj na 

podlagi preteklih posvetovanj in v tesnem 

sodelovanju z Evropskim parlamentom 

prevzame bolj proaktivno vlogo pri uporabi 

unije kapitalskih trgov za podporo 

rastočega trga trajnostnih in etičnih naložb 

v okviru izvajanja pariškega sporazuma, in 

sicer s spodbujanjem trajnostnih naložb, z 

zagotavljanjem učinkovitih in 

standardiziranih okoljskih, socialnih in 

upravljavskih informacij, ob uporabi 

meril za družbe, ki kotirajo na borzi, in 

finančne posrednike, ter z ustreznim 

razmislekom o tovrstnih merilih v sistemih 

upravljanja naložb in standardih 

razkritja, kot nadgradnja podobnih 

določb, ki jih je Parlament uspešno 

spodbujal v nedavnem pregledu direktive 

o institucijah za poklicno pokojninsko 

zavarovanje; nadalje poziva Komisijo, naj 

spodbuja storitve ocenjevanja upoštevanja 

okoljskih in socialnih meril in dosledni 

okvir za trg zelenih obveznic, in sicer na 

podlagi študije Komisije in dela študijske 

skupine G20 v zvezi z zelenim 

financiranjem; 

Or. en 
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Poročilo A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Zelena knjiga o maloprodajnih finančnih storitvah 

2016/2056(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 34 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  34a. poziva Komisijo, naj preuči, kako 

spremeniti sedanjo razdrobljeno 

zakonodajo omnibus v dokončen, trden in 

dosleden okvir preglednosti za potrošnike, 

ki bo vključeval nadzorno konvergenco 

med državami članicami; poziva Komisijo, 

naj razširi mandat evropskih nadzornih 

organov na področju varstva potrošnikov 

v okviru prihodnjega pregleda 

financiranja in upravljanja evropskih 

nadzornih organov; pooblasti evropske 

nadzorne organe za vodenje dela v zvezi s 

konvergenco praks nadzora poslovanja 

med državami članicami; 

Or. en 
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Predlog resolucije 

Odstavek 34 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  34b. poziva Komisijo in evropske 

nadzorne organe, naj si prizadevajo za 

vzpostavitev evropskega organa za varstvo 

potrošnikov, da bi dosegli standard 

učinkovitega varstva potrošnikov po vsem 

evropskem enotnem trgu in izboljšali 

zaupanje vlagateljev in potrošnikov v 

evropske finančne storitve; 

Or. en 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker je zaradi dinamike trgov 

maloprodajnih finančnih storitev, na katero 

vpliva kombinacija relativno visoke 

koncentracije in premajhne konkurence, 

izbira lahko omejena, donosnost majhna, 

razlike med državami članicami pa so 

velike; 

B. ker je zaradi dinamike trgov 

maloprodajnih finančnih storitev, na katero 

vpliva kombinacija relativno visoke 

koncentracije in premajhne konkurence, 

izbira lahko omejena, donosnost majhna, 

razlike med državami članicami pa so 

velike; ker se večnacionalna podjetja s 

podružnicami v več državah članicah 

lahko tem oviram izognejo laže kot 

manjša podjetja; 

Or. en 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

  1a. poziva Komisijo, naj opredeli ovire za 

notranji trg maloprodajnega financiranja, 

ki izhajajo iz različnih davčnih in 

regulativnih ureditev v državah članicah; 

poziva jo tudi, naj na podlagi ocene 

pripravi konkretne predloge za odpravo 

ugotovljenih ovir do julija 2017; 

Or. en 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

49. prosi Komisijo, naj dodatno preuči 

izvedljivost, koristi in stroške odprave 

obstoječih ovir za čezmejno zagotavljanje 

finančnih storitev, s čimer bi zagotovili 

domačo in čezmejno prenosljivost v 

različnih delih trga maloprodajnih 

finančnih storitev, na primer, kar zadeva 

produkte osebnega pokojninskega 

zavarovanja in zavarovalne produkte; 

49. prosi Komisijo, naj dodatno preuči 

izvedljivost, koristi in stroške odprave 

obstoječih ovir za čezmejno zagotavljanje 

finančnih storitev, s čimer bi zagotovili 

domačo in čezmejno prenosljivost v 

različnih delih trga maloprodajnih 

finančnih storitev, in naj pripravi 

konkretne predloge do začetka leta 2018; 

Or. en 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

  51a. poziva Komisijo, naj preuči možnost 

uvedbe evropske modre karte za zagonska 

podjetja, da bi privabili največje talente na 

svetu; 

Or. en 

 

 


