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Amendamentul 1
Isabel Benjumea Benjumea

Raport A9-0155/2020
Isabel Benjumea Benjumea
Continuarea dezvoltării uniunii piețelor de capital (UPC): un acces mai bun la finanțarea de 
pe piețele de capital, în special pentru IMM-uri, și o mai mare participare a investitorilor mici
(2020/2036(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul -1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 -1. ia act de Comunicarea Comisiei 
din 24 septembrie 2020 intitulată „O 
uniune a piețelor de capital pentru 
cetățeni și întreprinderi – un nou plan de 
acțiune” (COM(2020)0590); insistă 
asupra necesității de a finaliza uniunea 
piețelor de capital pentru a contribui la 
redresarea economică și socială după 
pandemia de COVID-19; solicită Comisiei 
să își asume un angajament mai ferm de a 
realiza progrese reale cu privire la aspecte 
precum legislația în materie de 
supraveghere, impozitare sau insolvență, 
care reprezintă încă obstacole majore 
pentru integrarea reală a piețelor de 
capital din UE;
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Amendamentul 2
Isabel Benjumea Benjumea

Raport A9-0155/2020
Isabel Benjumea Benjumea
Continuarea dezvoltării uniunii piețelor de capital (UPC): un acces mai bun la finanțarea de 
pe piețele de capital, în special pentru IMM-uri, și o mai mare participare a investitorilor mici
(2020/2036(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. invită Comisia să asigure 
finanțarea corespunzătoare a operatorilor 
societății civile și a reprezentanților 
consumatorilor în domeniul serviciilor 
financiare, întrucât aceștia oferă o 
perspectivă de neprețuit și o evaluare 
independentă factorilor de decizie și 
autorităților de reglementare;

38. consideră că, dacă dispun de 
finanțare corespunzătoare, operatorii 
societății civile și reprezentanții 
consumatorilor în domeniul serviciilor 
financiare pot să ofere o perspectivă de 
neprețuit și o evaluare independentă 
factorilor de decizie și autorităților de 
reglementare;
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Amendamentul 3
Isabel Benjumea Benjumea

Raport A9-0155/2020
Isabel Benjumea Benjumea
Continuarea dezvoltării uniunii piețelor de capital (UPC): un acces mai bun la finanțarea de 
pe piețele de capital, în special pentru IMM-uri, și o mai mare participare a investitorilor mici
(2020/2036(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 71 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

71a. încurajează sectorul financiar al 
UE să se pregătească pentru numeroasele 
provocări tehnice legate de transferul 
activităților comerciale de la Londra în 
UE; reamintește că BCE, CERS, AES și 
Comisia Europeană au concluzionat că 
participanții pe piață ar avea nevoie de cel 
puțin 18 luni pentru a-și reduce în mod 
semnificativ expunerea la contrapărțile 
centrale din Regatul Unit; ia act, în acest 
context, de decizia Comisiei de a acorda 
Regatului Unit un statut de echivalență pe 
o perioadă de 18 luni în cazul unui Brexit 
fără acord; reamintește că deciziile de 
echivalență pot fi retrase unilateral în 
orice moment de către Comisie, în special 
în cazul în care cadrele țărilor terțe 
diferă, iar condițiile de echivalență nu 
mai sunt îndeplinite;
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