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Ändringsförslag  1 

Sven Giegold, Sophia in ‘t Veld med flera 

 

Betänkande A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag 

2016/2056(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 34 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

34. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens engagemang för att 

uppmuntra finansiering för hållbara och 

gröna investeringar, och uppmanar 

kommissionen med kraft att, på grundval 

av tidigare samråd och genom att göra 

Europaparlamentet nära delaktigt, spela en 

mer proaktiv roll i att använda 

kapitalmarknadsunionen, som ett led i 

genomförandet av Parisavtalet, för att 

stödja den växande marknaden för hållbara 

och ansvarsfulla investeringar genom att 

främja hållbara investeringar. 

34. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens engagemang för att 

uppmuntra finansiering för hållbara och 

gröna investeringar, och uppmanar 

kommissionen med kraft att, på grundval 

av tidigare samråd och genom att göra 

Europaparlamentet nära delaktigt, spela en 

mer proaktiv roll i att använda 

kapitalmarknadsunionen, som ett led i 

genomförandet av Parisavtalet, för att 

stödja den växande marknaden för hållbara 

och ansvarsfulla investeringar genom att 

främja hållbara investeringar, genom att 

erbjuda effektiv och standardiserad 

information om miljö, samhällsansvar 

och bolagsstyrning (ESG) med hjälp av 

kriterier från börsnoterade företag och 

finansiella mellanhänder och att se till att 

dessa kriterier i tillräcklig grad speglas i 

kapitalförvaltningssystem och standarder 

för offentliggörande, på grundval av 

likartade bestämmelser som parlamentet 

med framgång förespråkat i samband med 

den senaste översynen av direktivet om 

tjänstepensionsinstitut. Kommissionen 

uppmanas att främja bedömningstjänster 

för miljö, samhällsansvar och 

bolagsstyrning och en enhetlig ram för 

marknaden för gröna obligationer på 

grundval av kommissionens studie och 

arbetet i G20-studiegruppen för grön 

finansiering. 
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Sven Giegold, Sophia in ‘t Veld med flera 

 

Betänkande A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag 

2016/2056(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 34a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  34a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att överväga 

omnibuslagstiftning för komma ifrån det 

nuvarande lapptäcket och röra sig mot 

fullbordandet av en gedigen, konsekvent 

ram för konsumenttransparens, 

inbegripet tillsynskonvergens mellan 

medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att förlänga ESA-

myndigheternas konsumentskyddsmandat 

inom ramen för den kommande översynen 

av ESA-myndigheternas finansiering och 

styrning. Parlamentet begär att ESA-

myndigheterna ska få mandat att leda 

arbetet för konvergens mellan 

medlemsstaternas praxis för tillsyn över 

hur verksamheten bedrivs. 

Or. en 
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Sven Giegold, Sophia in ‘t Veld med flera 

 

Betänkande A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag 

2016/2056(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 34b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  34b. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och ESA-myndigheterna 

att arbeta för skapandet av en europeisk 

konsumentskyddsmyndighet för att uppnå 

ett standardiserat och effektivt 

konsumentskydd på hela den europeiska 

inre marknaden och för att öka 

investerares och konsumenters förtroende 

för europeiska finansiella tjänster. 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/4 

Ändringsförslag  4 

Sophia in ‘t Veld, Sven Giegold med flera 

 

Betänkande A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag 

2016/2056(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl B 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

B. Dynamiken på marknaderna för 

finansiella tjänster till privatpersoner och 

mindre företag, vilka kännetecknas av 

relativt hög koncentration och otillräcklig 

konkurrens, kan leda till ett begränsat urval 

och dålig valuta för pengarna, samt enorma 

skillnader mellan medlemsstaterna. 

B. Dynamiken på marknaderna för 

finansiella tjänster till privatpersoner och 

mindre företag, vilka kännetecknas av 

relativt hög koncentration och otillräcklig 

konkurrens, kan leda till ett begränsat urval 

och dålig valuta för pengarna, samt enorma 

skillnader mellan medlemsstaterna. Det är 

enklare för multinationella företag med 

filialer i flera medlemsstater att kringgå 

dessa hinder än det är för små företag. 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/5 

Ändringsförslag  5 

Sophia in ‘t Veld, Sven Giegold med flera 

 

Betänkande A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag 

2016/2056(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  1a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att kartlägga de hinder för 

en inre marknad för finansiella tjänster 

till privatpersoner och mindre företag som 

härrör från olika beskattnings- och 

regleringssystem i medlemsstaterna. 

Parlamentet uppmanar vidare 

kommissionen med kraft att på grundval 

av bedömningen lägga fram konkreta 

förslag för att senast i juli 2017 eliminera 

de hinder som upptäckts. 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/6 

Ändringsförslag  6 

Sophia in ‘t Veld, Sven Giegold med flera 

 

Betänkande A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag 

2016/2056(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 49 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

49. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att ytterligare undersöka 

genomförbarheten, relevansen, fördelarna 

och kostnaderna med att avlägsna alla 

hinder för gränsöverskridande 

tillhandahållande av finansiella tjänster, 

och på så vis garantera inhemsk och 

gränsöverskridande portabilitet på olika 

delar av marknaden för finansiella tjänster 

till privatpersoner och mindre företag, till 

exempel när det gäller pensions- och 

försäkringsprodukter för privatpersoner. 

49. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att ytterligare undersöka 

genomförbarheten, relevansen, fördelarna 

och kostnaderna med att avlägsna alla 

hinder för gränsöverskridande 

tillhandahållande av finansiella tjänster, 

och på så vis garantera inhemsk och 

gränsöverskridande portabilitet på olika 

delar av marknaden för finansiella tjänster 

till privatpersoner och mindre företag, och 

att lägga fram konkreta förslag senast i 

början av 2018. 

Or. en 
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Sophia in ‘t Veld, Sven Giegold med flera 

 

Betänkande A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag 

2016/2056(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 51a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  51a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att undersöka möjligheten 

att införa ett europeiskt blåkort för 

nystartade företag som ett sätt att locka de 

främsta talangerna globalt. 

Or. en 

 

 


