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Ändringsförslag 1
Isabel Benjumea Benjumea

Betänkande A9-0155/2020
Isabel Benjumea Benjumea
Vidareutveckling av kapitalmarknadsunionen: bättre tillgång till kapitalmarknadsfinansiering, 
särskilt för små och medelstora företag, och större möjligheter för icke-professionella 
investerare att delta
(2020/2036(INI))

Förslag till resolution
Punkt -1 (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 -1. Europaparlamentet noterar 
kommissionens meddelande av den 24 
september 2020 En 
kapitalmarknadsunion för människor och 
företag – en ny handlingsplan 
(COM(2020)0590). Parlamentet insisterar 
på behovet av att fullborda 
kapitalmarknadsunionen för att bidra till 
den ekonomiska och sociala 
återhämtningen efter covid-19-pandemin. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
göra större åtaganden för att uppnå 
verkliga framsteg i frågor såsom tillsyn, 
beskattning och insolvenslagstiftning som 
fortfarande utgör stora hinder för en 
verklig integrering av EU:s 
kapitalmarknader.

Or. en
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Ändringsförslag 2
Isabel Benjumea Benjumea

Betänkande A9-0155/2020
Isabel Benjumea Benjumea
Vidareutveckling av kapitalmarknadsunionen: bättre tillgång till kapitalmarknadsfinansiering, 
särskilt för små och medelstora företag, och större möjligheter för icke-professionella 
investerare att delta
(2020/2036(INI))

Förslag till resolution
Punkt 38

Förslag till resolution Ändringsförslag

38. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att säkerställa korrekt 
finansiering av civilsamhällesaktörer och 
företrädare för konsumenter på 
finanstjänsteområdet, eftersom de erbjuder 
ovärderliga insikter och oberoende 
bedömning för beslutsfattare och 
lagstiftare.

38. Europaparlamentet anser att väl 
finansierade civilsamhällesaktörer och 
företrädare för konsumenter på 
finanstjänsteområdet kan erbjuda 
ovärderliga insikter och oberoende 
bedömning för beslutsfattare och 
lagstiftare.

Or. en
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Ändringsförslag 3
Isabel Benjumea Benjumea

Betänkande A9-0155/2020
Isabel Benjumea Benjumea
Vidareutveckling av kapitalmarknadsunionen: bättre tillgång till kapitalmarknadsfinansiering, 
särskilt för små och medelstora företag, och större möjligheter för icke-professionella 
investerare att delta
(2020/2036(INI))

Förslag till resolution
Punkt 71a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

71a. Europaparlamentet uppmanar 
EU:s finanssektor att vara förberedd på 
de många tekniska utmaningar som de 
kommer att ställas inför när det gäller att 
flytta handeln från London till EU. 
Parlamentet påminner om att ECB, 
ESRB, ESA-myndigheterna och 
kommissionen dragit slutsatsen att många 
marknadsaktörer skulle behöva minst 18 
månader för att i någon betydande grad 
minska sin exponering mot centrala 
motparter i Förenade kungariket. 
Parlamentet noterar i detta sammanhang 
kommissionens beslut att bevilja 
Förenade kungariket likvärdighetsstatus i 
18 månader i händelse av en brexit utan 
avtal. Parlamentet påminner om att 
likvärdighetsbeslut när som helst kan 
återkallas ensidigt av kommissionen, 
särskilt om tredjeländers regelverk 
avviker och villkoren för likvärdighet inte 
längre är uppfyllda.

Or. en


