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Pozměňovací návrh 1
Fabio Massimo Castaldo, Clara Ponsatí Obiols

Návrh usnesení
Právní východisko 2 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na článek 31 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/2162 ze dne 27. listopadu 2019 o 
vydávání krytých dluhopisů a veřejném 
dohledu nad krytými dluhopisy a o změně 
směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU, podle 
kterého Evropská komise přijme zprávu o 
možnosti zavedení nástroje dvojího 
postihu pod názvem „evropské zajištěné 
cenné papíry“,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Ondřej 
Kovařík, Martin Hlaváček, Nicola Beer, Monica Semedo, Ivars Ijabs, Gilles Boyer, 
Engin Eroglu

Návrh usnesení
Právní východisko 3 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze 
dne 9. července 2020 nazvané „Příprava 
na změny. Sdělení o připravenosti na 
konci přechodného období mezi 
Evropskou unií a Spojeným královstvím“ 
(COM(2020) 324),

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Fabio Massimo Castaldo, Clara Ponsatí Obiols

Návrh usnesení
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Právní východisko 5 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
4. července 2017 nazvané „Směrem k 
celoevropskému rámci pro kryté 
dluhopisy“, v němž vyzval Evropskou 
komisi, aby do nové směrnice o krytých 
dluhopisech zahrnula konkrétní odkazy 
na právní rámec pro evropské zajištěné 
cenné papíry, jako je dvojí zajištění, 
zvláštní veřejný dohled, odolnost proti 
úpadku a požadavky na transparentnost,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 5 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na výsledky 
pravidelného průzkumu ECB o přístupu 
podniků k financování,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 5 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na letní hospodářskou 
prognózu Komise pro rok 2020,

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Právní východisko 7 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Evropského 
orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) o 
přezkumu směrnice MiFID II / nařízení 
MiFIR č. 1 o vývoji cen údajů před 
uskutečněním obchodu a po něm a o 
konsolidovaných obchodních informacích 
pro kapitálové nástroje,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Clara Ponsatí Obiols

Návrh usnesení
Právní východisko 7 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 8. října 2015 o 
právních předpisech v oblasti hypoték a 
rizikových finančních nástrojů ve 
Španělsku (2015/2740(RSP)),

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel, Costas Mavrides

Návrh usnesení
Právní východisko 7 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na akční plán Evropské 
komise pro finanční technologie z března 
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2018,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že všechny kroky 
směřující k vytvoření unie kapitálových 
trhů (CMU) by měly mít za cíl zlepšit 
rozsah možností financování nabízených 
společnostem a občanům, jakož i zvýšit 
rozsah atraktivnějších investičních 
nabídek;

A. vzhledem k tomu, že všechny kroky 
směřující k vytvoření unie kapitálových 
trhů (CMU) by měly být zaměřeny na 
zlepšení přístupu k financování pro 
podniky v reálné ekonomice, které mají 
potíže s jeho získáním, zejména pro 
udržitelné podniky, nebo na lepší nabídku, 
tj. jednoduché a transparentní investiční 
možnosti pro občany v souladu s jejich 
rizikovou tolerancí;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Gunnar Beck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že všechny kroky 
směřující k vytvoření unie kapitálových 
trhů (CMU) by měly mít za cíl zlepšit 
rozsah možností financování nabízených 
společnostem a občanům, jakož i zvýšit 
rozsah atraktivnějších investičních 
nabídek;

A. vzhledem k tomu, že všechny kroky 
směřující k vytvoření unie kapitálových 
trhů (CMU) by měly mít za cíl zlepšit a 
diverzifikovat stabilní a udržitelné 
možnosti financování nabízené 
společnostem a občanům, jakož i zvýšit 
rozsah atraktivnějších investičních 
nabídek, a současně zaručit hospodářskou 
stabilitu a minimalizovat finanční rizika;

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Linea 
Søgaard-Lidell, Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Nicola Beer, Monica Semedo, Ivars 
Ijabs, Gilles Boyer, Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že všechny kroky 
směřující k vytvoření unie kapitálových 
trhů (CMU) by měly mít za cíl zlepšit 
rozsah možností financování nabízených 
společnostem a občanům, jakož i zvýšit 
rozsah atraktivnějších investičních 
nabídek;

A. vzhledem k tomu, že všechny kroky 
směřující k vytvoření unie kapitálových 
trhů (CMU) by měly mít za hlavní cíl 
zlepšit rozsah možností financování 
nabízených společnostem a občanům, 
jakož i podporovat dostupnost většího 
rozsahu atraktivnějších investičních 
nabídek, aby se podpořila finanční účast a 
ze střadatelů se stali investoři; vzhledem k 
tomu, že přístup malých a středních 
podniků, podnikatelů a sociální 
ekonomiky ke kapitálovému financování 
je pro oživení po pandemii COVID-19 
ještě důležitější;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že všechny kroky 
směřující k vytvoření unie kapitálových 
trhů (CMU) by měly mít za cíl zlepšit 
rozsah možností financování nabízených 
společnostem a občanům, jakož i zvýšit 
rozsah atraktivnějších investičních 
nabídek;

A. vzhledem k tomu, že financování 
bankovních úvěrů samo o sobě nestačí k 
poskytnutí objemu úvěrů potřebných k 
tomu, aby se hospodářství EU zotavilo z 
krize, ale mělo by být doplněno silnějším 
tržním financováním; vzhledem k tomu, 
že všechny kroky směřující k vytvoření 
unie kapitálových trhů (CMU) by proto 
měly mít za cíl zlepšit rozsah možností 
financování nabízených společnostem a 
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občanům, jakož i zvýšit rozsah 
atraktivnějších investičních nabídek;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že kapitálové 
trhy nabízejí příležitosti investorům, kteří 
hledají příjem, a podnikům, které hledají 
financování, ale jsou také ze své podstaty 
rizikové a zaměřené na krátkodobé cíle; 
vzhledem k tomu, že důvody pro riziko na 
kapitálových trzích spočívají v přebytku 
úspor usilujících o výnosy oproti 
kvalitním investičním příležitostem, 
nedostatečné nabídce bezpečných aktiv a 
trvale nízkých úrokových sazbách; 
vzhledem k tomu, že tato rizika se v 
krátkodobém a střednědobém horizontu 
pravděpodobně dále zvýší v důsledku 
extrémní hospodářské a fiskální nejistoty 
způsobené krizí COVID-19 a ve 
střednědobém a dlouhodobém horizontu v 
důsledku finančních rizik souvisejících se 
změnou klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Jonás Fernández

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že unie 
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kapitálových trhů by měla zajistit 
regulační prostředí, které zmírní rizika 
pro finanční stabilitu a přiměřeně chrání 
zájmy retailových investorů, důchodců a 
spotřebitelů a zabezpečí environmentální, 
sociální a správní záležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel, Costas Mavrides

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že unie 
kapitálových trhů by měla zajistit 
regulační prostředí, které zmírní rizika 
pro finanční stabilitu a přiměřeně chrání 
zájmy retailových investorů, důchodců a 
spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že vnitřní trh EU 
se vyznačuje otevřeným výběrovým 
řízením, regulačním rámcem, důvěrou v 
mezinárodní normy a spoluprací v oblasti 
dohledu; vzhledem k tomu, že strategie 
unie kapitálových trhů by proto měla být 
založena na stejných zásadách;

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Alfred Sant, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Marc Angel, Costas Mavrides

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že rozvoj unie 
kapitálových trhů jde nutně ruku v ruce s 
prohloubením hospodářské a měnové 
unie, a zejména s dokončením bankovní 
unie a vytvořením mechanismu fiskální 
stabilizace pro eurozónu jako celek; 
vzhledem k tomu, že unie kapitálových 
trhů musí být doplněna proticyklickými 
politickými opatřeními na podporu 
souhrnné poptávky a snižování 
nerovností;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Jonás Fernández

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že podpůrný 
rámec pro veřejné udržitelné investice, 
konkrétně zavedení zlatého pravidla pro 
vyloučení udržitelných investic z výpočtu 
schodku EU, má zásadní význam pro 
doplnění dalších iniciativ v rámci unie 
kapitálových trhů s cílem přilákat 
soukromé investice a podporovat 
udržitelné a dlouhodobé rozdělování 
soukromého kapitálu;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Johan Van Overtveldt
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že kapitálové 
trhy EU mohou ekonomice a tolik 
potřebnému hospodářskému oživení 
nejlépe sloužit tehdy, pokud jsou 
transparentní, konkurenceschopné, 
odolné, podporované spravedlivou 
regulací a je prováděn centrální clearing;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že někteří 
investoři mají vyšší rizikovou toleranci než 
ostatní a že ne všechny podniky jsou 
schopny získat přístup k finančním 
prostředkům na kapitálovém trhu a 
využívat jich;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Jonás Fernández

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ac. vzhledem k tomu, že vytvoření 
bezpečného aktiva eurozóny má zásadní 
význam pro finanční integraci a rozvoj 
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unie kapitálových trhů; vzhledem k tomu, 
že bezpečné aktivum v EU je nezbytné pro 
vytvoření integrovaného, hlubokého a 
likvidního evropského trhu s dluhopisy 
jako ústřední části unie kapitálových trhů, 
který by mohl sloužit jako referenční 
hodnota pro určování cen v eurozóně pro 
oceňování dluhopisů, akcií a jiných aktiv, 
a také jako zajištění v celé eurozóně;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Alfred Sant, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Marc Angel, Costas 
Mavrides

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ac. vzhledem k tomu, že pokud zůstane 
v platnosti odlišné vnitrostátní provádění, 
dohled a postupy prosazování, bude 
harmonizace právních předpisů za účelem 
vytvoření skutečně evropského 
kapitálového trhu nedostatečná;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Jonás Fernández

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ad. vzhledem k tomu, že pokud zůstane 
v platnosti odlišné vnitrostátní provádění, 
dohled a postupy prosazování, bude 
harmonizace právních předpisů za účelem 
vytvoření skutečně evropského 
kapitálového trhu nedostatečná;
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Or. en

Pozměňovací návrh 24
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že až dosud 
přijaté kroky k dosažení unie kapitálových 
trhů směřují správným směrem; vzhledem 
k tomu, že je třeba ještě mnoho vykonat, 
pokud jde o přesnost, efektivitu a 
zjednodušení přijímaných opatření;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Gunnar Beck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že až dosud 
přijaté kroky k dosažení unie kapitálových 
trhů směřují správným směrem; vzhledem 
k tomu, že je třeba ještě mnoho vykonat, 
pokud jde o přesnost, efektivitu a 
zjednodušení přijímaných opatření;

B. vzhledem k tomu, že je třeba ještě 
mnoho vykonat, pokud jde o přesnost, 
efektivitu a zjednodušení přijímaných 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že až dosud 
přijaté kroky k dosažení unie kapitálových 
trhů směřují správným směrem; vzhledem 
k tomu, že je třeba ještě mnoho vykonat, 
pokud jde o přesnost, efektivitu a 
zjednodušení přijímaných opatření;

B. vzhledem k tomu, že až dosud 
přijaté kroky k dosažení unie kapitálových 
trhů nedokázaly směrovat více kapitálu do 
udržitelných podniků a poskytnout 
investorům lepší investiční příležitosti v 
souladu s jejich rizikovou tolerancí; 
vzhledem k tomu, že je třeba ještě mnoho 
vykonat, pokud jde o přesnost a efektivitu 
přijímaných opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že až dosud 
přijaté kroky k dosažení unie kapitálových 
trhů směřují správným směrem; vzhledem 
k tomu, že je třeba ještě mnoho vykonat, 
pokud jde o přesnost, efektivitu a 
zjednodušení přijímaných opatření;

B. vzhledem k tomu, že většina až 
dosud přijatých kroků k dosažení unie 
kapitálových trhů směřuje správným 
směrem; vzhledem k tomu, že je třeba ještě 
mnoho vykonat, pokud jde o přesnost, 
efektivitu a zjednodušení přijímaných 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Costas Mavrides

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že až dosud 
přijaté kroky k dosažení unie kapitálových 
trhů směřují správným směrem; vzhledem 
k tomu, že je třeba ještě mnoho vykonat, 
pokud jde o přesnost, efektivitu a 

B. vzhledem k tomu, že až dosud 
přijaté kroky k dosažení unie kapitálových 
trhů směřují správným směrem; vzhledem 
k tomu, že pokrok směrem k dosažení unie 
kapitálových trhů byl nicméně omezený, 
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zjednodušení přijímaných opatření; nebylo dosaženo více cílů a význam 
bankovních úvěrů ve srovnání s akciemi 
se v posledních letech skutečně stal 
zdrojem investičních fondů v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Martin 
Hlaváček, Monica Semedo, Ivars Ijabs, Gilles Boyer, Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že až dosud 
přijaté kroky k dosažení unie kapitálových 
trhů směřují správným směrem; vzhledem 
k tomu, že je třeba ještě mnoho vykonat, 
pokud jde o přesnost, efektivitu a 
zjednodušení přijímaných opatření;

B. vzhledem k tomu, že až dosud 
přijaté kroky k dosažení unie kapitálových 
trhů směřují správným směrem; vzhledem 
k tomu, že je třeba ještě mnoho vykonat, 
pokud jde o přesnost, efektivitu a 
zjednodušení přijímaných opatření; 
vzhledem k tomu, že ambiciózní vize 
projektu unie kapitálových trhů má 
zásadní význam pro vyřešení citlivých 
vnitrostátních otázek a pro zajištění 
dynamiky pro dokončení unie 
kapitálových trhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že cílem většiny 
opatření, která byla zvažována a 
provedena, je zlepšení a sjednocení 
kapitálových trhů s profesionálními 
nástroji a finančními nástroji, které mají 
k dispozici odborníci v oblasti 
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zprostředkování a jejich klienti (hlavně 
instituce, fondy a osoby s vysokým čistým 
jměním), a vzhledem k tomu, že unie 
kapitálových trhů musí mobilizovat 
maloobchodní poptávku, která v Evropě 
zaostává na úrovni, jež je výrazně pod 
úrovní panující v USA nebo Japonsku; 
vzhledem k tomu, že k dosažení tohoto cíle 
musí retailoví investoři provést změnu 
investiční kultury; vzhledem k tomu, že k 
takové změně dojde pouze tehdy, budou-li 
retailoví investoři přesvědčeni, že investice 
na kapitálových trzích jsou žádoucí, 
protože mohou být ziskovější  než 
například bankovní vklady, přičemž jsou 
vystaveny rizikům, která jsou přijatelná a 
jasně definovaná;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Gianna Gancia

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že financování 
na kapitálovém trhu je účinným řešením 
diverzifikace zdrojů financování malých a 
středních podniků; vzhledem k tomu, že 
diverzifikace zdrojů financování je 
dispozice, která je pro malé společnosti 
problematičtější z důvodu větších potíží při 
podpoře přímých a nepřímých nákladů, 
které vyplývají ze stávajícího rozdílu ve 
viditelnosti ve srovnání s většími 
společnostmi;

Or. it

Pozměňovací návrh 32
Johan Van Overtveldt
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že jsou zapotřebí 
další ambiciózní kroky, které zajistí, aby 
struktura kapitálového trhu EU byla 
skutečně celoevropská, 
konkurenceschopná a přitažlivá jak pro 
koncové investory z EU, tak pro 
mezinárodní koncové investory;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že dobře 
kapitalizovaný bankovní sektor bude i 
nadále hrát důležitou úlohu při 
financování podniků, zejména malých a 
středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že na základě 
zkušeností s velkou recesí vznikla shoda, 
že institucionální struktura eurozóny musí 
být reformována, aby se posílila její 
schopnost vypořádat se s rozsáhlými 
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hospodářskými otřesy; vzhledem k tomu, 
že v této souvislosti se ekonomická 
literatura obvykle domnívá, že vyšší 
absorpce otřesů ve Spojených státech je 
způsobena především účinnějším 
soukromým sdílením rizik prostřednictvím 
úvěrových a kapitálových trhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Gianna Gancia

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že mnohé 
evropské země jsou stále neatraktivní pro 
investory rizikového kapitálu a 
soukromého kapitálu a že nízkou 
přitažlivost lze přičítat částečně 
přetrvávající nepružnosti na trhu práce a 
špatně rozvinutým místním finančním 
trhům, jakož i právním souvislostem, které 
neposkytují dostatečnou ochranu 
investorů;

Or. it

Pozměňovací návrh 36
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že podle 
nedávných zpráv a průzkumů zaměřených 
na spotřebitele1amá většina evropských 
retailových investorů preference týkající 
se udržitelnosti a chce ve svých 
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investičních rozhodnutích zohledňovat 
environmentální, sociální a správní 
faktory, ale jen zřídka jsou jim nabízeny 
slučitelné produkty;
_________________
1a Viz například: https://2degrees-
investing.org/wp-
content/uploads/2020/03/A-Large-
Majority-of-Retail-Clients-Want-to-
Invest-Sustainably.pdf. 

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Costas Mavrides

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že malé a střední 
podniky tvořily 99,8 % všech podniků v 
nefinančním podnikatelském sektoru EU-
28, vytvářely 56,4 % přidané hodnoty a 
66,6 % pracovních míst v tomto sektoru; 
vzhledem k tomu, že mikropodniky tvořily 
93 % tohoto odvětví, malé podniky 5,9 % a 
střední podniky pouze 0,9 %1a;
_________________
1a Evropská komise, VÝROČNÍ ZPRÁVA 
O EVROPSKÝCH MALÝCH A 
STŘEDNÍCH PODNICÍCH, 2018/2019.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Gunnar Beck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že sociální a 
hospodářská krize, jež je důsledkem 
pandemie COVID-19, bude mít zvláště 
negativní dopad na MSP a drobné 
střadatele; vzhledem k tomu, že reakce EU 
na COVID-19 prostřednictvím evropského 
plánu na podporu oživení by měla 
poskytnout značnou kapitálovou injekci s 
cílem zvýšit přístup evropských podniků k 
financování;

C. vzhledem k tomu, že sociální a 
hospodářská krize, jež je důsledkem 
omezujících opatření přijatých v reakci na 
pandemii COVID-19, bude mít zvláště 
negativní dopad na MSP a drobné 
střadatele; vzhledem k tomu, že unie 
kapitálových trhů by měla zlepšit přístup 
evropských podniků ke stabilnímu 
kapitálovému financování s nízkým 
rizikem a snížit přílišnou závislost na 
dluhovém financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že sociální a 
hospodářská krize, jež je důsledkem 
pandemie COVID-19, bude mít zvláště 
negativní dopad na MSP a drobné 
střadatele; vzhledem k tomu, že reakce EU 
na COVID-19 prostřednictvím evropského 
plánu na podporu oživení by měla 
poskytnout značnou kapitálovou injekci s 
cílem zvýšit přístup evropských podniků k 
financování;

C. vzhledem k tomu, že sociální a 
hospodářská krize, jež je důsledkem 
pandemie COVID-19, bude mít zvláště 
negativní dopad na MSP a drobné 
střadatele; vzhledem k tomu, že reakce EU 
na COVID-19 prostřednictvím evropského 
plánu na podporu oživení by měla zaručit 
přístup evropských podniků k financování, 
aby byla zachována pracovní místa a 
výrobní kapacita jednotlivých zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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C. vzhledem k tomu, že sociální a 
hospodářská krize, jež je důsledkem 
pandemie COVID-19, bude mít zvláště 
negativní dopad na MSP a drobné 
střadatele; vzhledem k tomu, že reakce EU 
na COVID-19 prostřednictvím evropského 
plánu na podporu oživení by měla 
poskytnout značnou kapitálovou injekci s 
cílem zvýšit přístup evropských podniků k 
financování;

C. vzhledem k tomu, že sociální a 
hospodářská krize, jež je důsledkem 
pandemie COVID-19, bude mít zvláště 
negativní dopad na MSP a mohla by mít 
podobný dopad na drobné střadatele 
(ačkoli v průběhu pandemie došlo k 
prudkému nárůstu individuálních úspor 
nacházejících se většinou v bankách); 
vzhledem k tomu, že reakce EU na 
COVID-19 prostřednictvím evropského 
plánu na podporu oživení by měla 
poskytnout značnou kapitálovou injekci s 
cílem zvýšit přístup evropských podniků k 
financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že sociální a 
hospodářská krize, jež je důsledkem 
pandemie COVID-19, bude mít zvláště 
negativní dopad na MSP a drobné 
střadatele; vzhledem k tomu, že reakce EU 
na COVID-19 prostřednictvím evropského 
plánu na podporu oživení by měla 
poskytnout značnou kapitálovou injekci s 
cílem zvýšit přístup evropských podniků k 
financování;

C. vzhledem k tomu, že sociální a 
hospodářská krize, jež je důsledkem 
pandemie COVID-19, bude mít zvláště 
negativní dopad na MSP a drobné 
střadatele; vzhledem k tomu, že reakce EU 
na COVID-19 prostřednictvím evropského 
plánu na podporu oživení by měla 
poskytnout značnou kapitálovou injekci a 
zajistit pobídky na podporu tržního 
financování s cílem zvýšit přístup 
evropských podniků k financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Linea 
Søgaard-Lidell, Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Nicola Beer, Monica Semedo, Ivars 
Ijabs, Gilles Boyer, Engin Eroglu

Návrh usnesení
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Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že sociální a 
hospodářská krize, jež je důsledkem 
pandemie COVID-19, bude mít zvláště 
negativní dopad na MSP a drobné 
střadatele; vzhledem k tomu, že reakce EU 
na COVID-19 prostřednictvím evropského 
plánu na podporu oživení by měla 
poskytnout značnou kapitálovou injekci s 
cílem zvýšit přístup evropských podniků k 
financování;

C. vzhledem k tomu, že sociální a 
hospodářská krize, jež je důsledkem 
pandemie COVID-19, bude mít zvláště 
negativní dopad na MSP a drobné 
střadatele; vzhledem k tomu, že reakce EU 
na COVID-19 prostřednictvím evropského 
plánu na podporu oživení by měla 
poskytnout značnou kapitálovou injekci s 
cílem zvýšit přístup evropských podniků k 
financování; vzhledem k tomu, že 
financování prostřednictvím kapitálového 
trhu je nezbytné ke zvýšení celkové 
finanční kapacity a snížení závislosti na 
bankovních úvěrech v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že jednotný 
nástroj pro porovnávání cen, který by 
konsolidoval údaje o obchodování v celé 
EU (dále jen „konsolidované obchodní 
informace“), by umožnil 
zprostředkovatelům lokalizovat likviditu 
za nejlepší cenu dostupnou na evropských 
trzích, zvýšit schopnost investorů hodnotit 
výkonnost svých zprostředkovatelů při 
provádění příkazů a představoval by 
významný krok směrem k demokratizaci 
přístupu k údajům o trhu, neboť všichni 
investoři by mohli snadno vidět nejlepší 
cenu za nákup nebo prodej finančního 
produktu; vzhledem k tomu, že ve 
Spojených státech jsou s konsolidovanými 
obchodními informacemi již praktické 
zkušenosti, kde byly tyto informace 
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uloženy jako povinné pro akcie 
(konsolidující údaje před uskutečněním 
obchodu a poté) a dluhopisy 
(konsolidující údaje po uskutečnění 
obchodu);

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že omezené 
využívání sekuritizace od světové finanční 
krize v roce 2008 je způsobeno zejména 
posíleným regulačním rámcem po krizi, v 
jehož důsledku je sekuritizace pro banky 
nákladnější; vzhledem k tomu, že vysoká 
rizika pro makrofinanční stabilitu spojená 
se sekuritizovanými produkty vyžadují 
vyšší, nikoli nižší kapitálové požadavky; 
vzhledem k tomu, že sekuritizace úvěrů 
malých a středních podniků je vzhledem 
ke svým dodatečným nákladům a vnitřní 
složitosti jen okrajová, což ztěžuje 
fungování bez veřejných záruk;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Jonás Fernández

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že EU a její 
členské státy se jednoznačně zavázaly k 
plnění cílů udržitelného rozvoje a k 
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nezbytnému přechodu na klimaticky 
neutrální společnost nejpozději do roku 
2050; vzhledem k tomu, že v současné 
době se vytváří rámec pro usnadnění 
udržitelných investic; vzhledem k tomu, že 
tento rámec tvoří nedílnou součást úsilí 
EU v rámci unie kapitálových trhů o 
propojení financování s potřebami 
hospodářství a s Agendou EU pro 
udržitelný rozvoj;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že evropský 
bankovní systém má zásadní význam pro 
financování hospodářství EU; sám o sobě 
nestačí poskytnout objem úvěrů, který 
bude hospodářství EU potřebovat k využití 
růstu potřebného k tomu, aby se z krize 
zotavila; unie kapitálových trhů spolu s 
plnohodnotnou bankovní unií umožní 
řádné sdílení rizik s cílem vybudovat 
odolné hospodářství EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Ondřej 
Kovařík, Martin Hlaváček, Ivars Ijabs, Gilles Boyer, Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že pohyby trhu 
způsobené krizí COVID-19 působily jako 
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reálný „zátěžový test“ spolehlivosti celého 
finančního ekosystému a měly by být 
sledovány podrobným posouzením 
přínosů a nedostatků stávajícího souboru 
pravidel EU pro finanční stabilitu a 
finanční dohled;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Costas Mavrides

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že jednou z výzev 
unie kapitálových trhů je zajistit rovný 
přístup k financování a investičním 
příležitostem v celé Evropské unii, jež by 
měly být zeměpisně vyvážené a měly by se 
dostat k občanům a podnikům v hlavních 
a okrajových regionech Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že cílů 
prosazovaných prostřednictvím unie 
kapitálových trhů nelze dosáhnout bez 
skutečného dokončení bankovní unie, 
která potřebuje evropský systém pojištění 
vkladů a důvěryhodnou pojistku pro 
Jednotný fond pro řešení krizí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 50
Frances Fitzgerald

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že evropské 
společnosti se i nadále příliš spoléhají na 
bankovní úvěry, neboť v roce 2018 
pocházelo z bank 88 % jejich nového 
financování a pouze 12 % z kapitálových 
trhů, což je pokles oproti období let 2013–
2017, kdy to bylo průměrně 14 %1a;
_________________
1a Klíčové ukazatele výkonnosti unie 
kapitálových trhů, Asociace finančních 
trhů v Evropě (AFME). 16. října 2019

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že v důsledku 
politiky nulových úrokových sazeb ECB se 
střadatelé musejí vypořádat se zápornou 
reálnou úrokovou sazbou, kvůli níž 
investoři podstupují vyšší rizika, mimo 
jiné na kapitálových trzích, a jež může v 
dlouhodobém horizontu vést ke vzniku 
spekulačních bublin;

Or. de

Pozměňovací návrh 52
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Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že unie 
kapitálových trhů by měla řešit významné 
finanční rozdíly mezi členskými státy, jako 
je stávající roztříštěnost právních 
předpisů, nadměrná regulace a daně 
vybírané srážkou, které jsou i nadále 
hlavní překážkou mobilizace kapitálu a 
představují překážky pro přeshraniční 
úspory a investice a sdílení rizik mezi 
členskými státy; domnívá se, že cílem 
musí být také učinit z EU atraktivní trh 
pro zahraniční kapitálové investice a 
zvýšit její konkurenceschopnost na 
světových trzích;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Pascal Canfin, Linea Søgaard-
Lidell, Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Ivars Ijabs, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že unie 
kapitálových trhů by měla zásadním 
způsobem přispívat k přechodu na 
udržitelné a odolné hospodářství, které 
doplní veřejné investice v souladu se 
Zelenou dohodou EU; vzhledem k tomu, 
že EU by měla usilovat o konsolidaci 
svého celosvětově vedoucího postavení v 
oblasti udržitelného financování s 
ambiciózním modelem a souborem 
pravidel pro udržitelné investice, které by 
měly být podporovány jako součást hodnot 
EU a jako tzv. zlatý standard na 
mezinárodní úrovni;
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Or. en

Pozměňovací návrh 54
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že odchod 
Spojeného království z Evropské unie s 
ohledem na brexit přináší strukturální 
změny finančního systému EU; vzhledem 
k tomu, že kapitálové trhy EU budou mít 
po brexitu polycentrický charakter a 
budou čelit většímu riziku roztříštěnosti v 
EU; zdůrazňuje, že je důležité prosazovat 
politiky a opatření, které zajistí odolnost, 
propojení a konkurenceschopnost 
finančních trhů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Costas Mavrides

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že investiční 
činnosti jsou často omezeny státními 
hranicemi a retailoví investoři čelí mnoha 
překážkám v přístupu k příležitostem 
mimo svůj členský stát, a to kvůli právní 
nejistotě, jazykovým a kulturním 
překážkám, roztříštěnosti trhu a 
nákladným neefektivním postupům v EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 56
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Ondřej 
Kovařík, Martin Hlaváček, Nicola Beer, Ivars Ijabs, Gilles Boyer, Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že nedávná 
oznámení orgánů Spojeného království o 
budoucích rozdílech v regulaci potvrzují 
potřebu pečlivého, výhledově 
orientovaného a průběžného posuzování 
rizik v každé oblasti pro EU, pokud jde o 
finanční stabilitu, transparentnost trhu, 
integritu trhu, ochranu investorů a rovné 
podmínky, při udělování a zachování 
rovnocennosti, a to vzhledem k současné 
propojenosti mezi trhy EU a Spojeného 
království;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cc. vítá rychlé kroky přijaté v reakci 
na COVID-19 s cílem usnadnit 
poskytování bankovních úvěrů reálné 
ekonomice, na zpoždění při provádění 
pravidel Basel III, dohodu o využití 
flexibility v nařízení o kapitálových 
požadavcích v zájmu dodržování 
kapitálových a likviditních rezerv, 
zpoždění při zavádění IFRS9, pokrok při 
zavádění podpůrného koeficientu pro 
malé a střední podniky a moratorium 
týkající se nových pravidel;

Or. en
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Pozměňovací návrh 58
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že výše 
finančních prostředků potřebných pro 
oživení hospodářství EU vytváří 
naléhavou potřebu investovat do 
budoucích generací přiměřeným a 
udržitelným způsobem; Zelená dohoda 
pro Evropu zůstává v čele priorit 
Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Costas Mavrides

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že jedním z 
důvodů, proč se společnosti snaží najít 
investory, je neexistence centralizovaného 
mechanismu se snadno dostupnými, 
spolehlivými, srozumitelnými a 
srovnatelnými veřejnými informacemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Ondřej 
Kovařík, Martin Hlaváček, Nicola Beer, Ivars Ijabs, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C d (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cd. vzhledem k tomu, že finanční 
stabilitu a integritu jednotného trhu lze 
zachovat pouze za pomoci spolehlivého 
přístupu ke vstupu třetích zemí na trh EU 
a dynamického systému monitorování 
režimů rovnocennosti; vzhledem k tomu, 
že se připomíná, že rovnocennost může být 
udělena pouze tehdy, pokud Komise 
považuje režimy a standardy regulace a 
dohledu příslušné třetí země za plně 
rovnocenné režimům a standardům v EU, 
aby byly zajištěny rovné podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cd. vzhledem k tomu, že složitost 
skandálu týkajícího se německého 
poskytovatele platebních služeb Wirecard, 
společnosti DAX30, která dne 24. června 
2020 podala žádost o platební 
neschopnost, odhaluje nedostatky v 
evropském regulačním rámci, a vyžaduje 
pečlivé posouzení toho, kde se stala chyba, 
jež umožnila, aby podvodné jednání v 
obrovském rozsahu zůstalo tak dlouho 
neodhaleno;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Costas Mavrides

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C d (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cd. vzhledem k tomu, že v důsledku 
informačních asymetrií, vysokých 
nákladů, administrativní zátěže a 
chybějící kultury rovného zacházení je 
ekosystém financování primární emise 
akcií malých a středních podniků v EU 
nedostatečně rozvinut; vzhledem k tomu, 
že pro investory je obtížné vyhodnotit 
mladé a malé podniky s krátkodobými 
obchodními záznamy, což brání 
otevřeným inovacím zejména mladých 
podnikatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cd. vzhledem k tomu, že dokončení 
unie kapitálových trhů je předpokladem 
silnější mezinárodní úlohy eura; a silnější 
a konkurenceschopnější EU na celém 
světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Martin 
Hlaváček, Luis Garicano, Gilles Boyer, Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ce. vzhledem k tomu, že skandál 
společnosti Wirecard AG odhaluje 
nedostatky modelu dohledu založeného 
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především na vnitrostátních orgánech 
dohledu; vzhledem k tomu, že probíhající 
šetření orgánu ESMA týkající se skandálu 
Wirecard AG by mělo určit oblasti, v 
nichž by byl přímý dohled na úrovni EU 
vhodnější, aby se zabránilo selhání a 
odhalily nedostatky v dřívější fázi; 
vzhledem k tomu, že úpravy evropské 
struktury dohledu týkající se účetního 
výkaznictví, finančních inovací, plateb a 
souvisejících oblastí, včetně auditu a boje 
proti praní peněz a financování terorismu, 
byly s ohledem na tento poslední skandál 
opět označeny jako naléhavá potřeba;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ce. vzhledem k tomu, že je třeba 
podporovat stabilitu finančních trhů 
Evropské unie v budoucích vztazích se 
Spojeným královstvím po skončení 
přechodného období, kde by měly být 
rovněž zaručeny rovné podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Costas Mavrides

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ce. vzhledem k tomu, že finanční 
technologie mají potenciál vyhovovat 
určitým potřebám malých a středních 
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podniků a retailových investorů tím, že 
umožňují decentralizované způsoby 
fungování a zlepšení účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Nicola 
Beer, Monica Semedo, Ivars Ijabs, Gilles Boyer, Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cf. vzhledem k tomu, že přiblížení 
projektu unie kapitálových trhů občanům 
EU má zásadní význam pro zvýšení jejich 
důvěry v kapitálové trhy a kapitálové 
financování; vzhledem k tomu, že Komise 
by měla prozkoumat další příležitosti ke 
komunikaci o přínosech projektu unie 
kapitálových trhů, například změnu 
názvu, která by zdůraznila přímou vazbu 
mezi úsporami občanů EU a investicemi 
do hospodářského růstu a oživení po krizi 
způsobené onemocněním COVID;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Gunnar Beck

Návrh usnesení
Podnadpis 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Financování podniků Kapitálové financování podniků

Or. en

Pozměňovací návrh 69
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Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Linea 
Søgaard-Lidell, Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Nicola Beer, Monica Semedo, Ivars 
Ijabs, Gilles Boyer, Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá k tomu, aby byly 
odstraněny překážky, a to včetně 
zjednodušení právních předpisů, 
diverzifikaci zdrojů financování MSP, s 
cílem podpořit schopnost MSP získat si 
přístup na kapitálové trhy a snížit stávající 
zvýhodnění dluhového financování; 
poukazuje na to, že stávající situace 
zvyšuje křehkost a zranitelnost MSP;

1. vyzývá k tomu, aby byly 
odstraněny překážky, a to včetně 
zjednodušení právních předpisů, pokud je 
to důležité a povede to k finanční stabilitě, 
diverzifikaci zdrojů financování 
začínajících podniků, MSP a společností 
se střední tržní kapitalizací, s cílem 
podpořit jejich schopnost získat si přístup 
na kapitálové trhy a snížit stávající 
zvýhodnění dluhového financování; 
konstatuje, že nezbytná opatření zahrnují 
usnadnění investičního výzkumu, 
zefektivnění definice malých a středních 
podniků v příslušných právních 
předpisech EU a zjednodušení požadavků 
na emise s cílem zajistit, aby začínající 
podniky, malé a střední podniky a 
společnosti se střední tržní kapitalizací 
nalezly cestu na veřejné trhy; vyzývá 
členské státy, aby znovu vyvážily 
zvýhodnění dluhu oproti vlastnímu 
kapitálu při danění; poukazuje na to, že 
stávající situace zvyšuje křehkost a 
zranitelnost MSP; vyzývá k zavedení „testu 
malých a středních podniků“ pro 
posouzení dopadů každé iniciativy unie 
kapitálových trhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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1. vyzývá k tomu, aby byly 
odstraněny překážky, a to včetně 
zjednodušení právních předpisů, 
diverzifikaci zdrojů financování MSP, s 
cílem podpořit schopnost MSP získat si 
přístup na kapitálové trhy a snížit stávající 
zvýhodnění dluhového financování; 
poukazuje na to, že stávající situace 
zvyšuje křehkost a zranitelnost MSP;

1. vyzývá k tomu, aby byly 
odstraněny překážky, a to včetně 
zjednodušení právních předpisů, 
diverzifikaci zdrojů financování MSP, s 
cílem podpořit schopnost MSP získat si 
přístup na kapitálové trhy a snížit stávající 
zvýhodnění dluhového financování; 
poukazuje na to, že stávající situace 
zvyšuje křehkost a zranitelnost MSP; 
zdůrazňuje, že se jedná o dodatečný zdroj 
financování, který však nezpochybňuje 
stávající bankovní spojení;

Or. de

Pozměňovací návrh 71
Gianna Gancia

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá k tomu, aby byly 
odstraněny překážky, a to včetně 
zjednodušení právních předpisů, 
diverzifikaci zdrojů financování MSP, s 
cílem podpořit schopnost MSP získat si 
přístup na kapitálové trhy a snížit stávající 
zvýhodnění dluhového financování; 
poukazuje na to, že stávající situace 
zvyšuje křehkost a zranitelnost MSP;

1. vyzývá k tomu, aby byly 
odstraněny překážky, a to včetně 
zjednodušení právních předpisů, 
diverzifikaci zdrojů financování MSP, 
zavedení větší ochrany investorů, s cílem 
podpořit schopnost MSP získat si přístup 
na kapitálové trhy a snížit stávající 
zvýhodnění dluhového financování, včetně 
nedostatku informací o MSP pro 
nebankovní investory; poukazuje na to, že 
stávající situace zvyšuje křehkost a 
zranitelnost MSP;

Or. it

Pozměňovací návrh 72
Clara Ponsatí Obiols, Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá k tomu, aby byly 
odstraněny překážky, a to včetně 
zjednodušení právních předpisů, 
diverzifikaci zdrojů financování MSP, s 
cílem podpořit schopnost MSP získat si 
přístup na kapitálové trhy a snížit stávající 
zvýhodnění dluhového financování; 
poukazuje na to, že stávající situace 
zvyšuje křehkost a zranitelnost MSP;

1. vyzývá k tomu, aby byly 
odstraněny překážky, a to včetně 
zjednodušení právních předpisů, aniž by to 
pokud možno neoslabilo povinnosti 
podniků s ohledem na transparentnost, 
odpovědnost a ochranu osobních údajů, 
diverzifikaci zdrojů financování MSP, s 
cílem podpořit schopnost MSP získat si 
přístup na kapitálové trhy a snížit stávající 
zvýhodnění dluhového financování; 
poukazuje na to, že stávající situace 
zvyšuje křehkost a zranitelnost MSP;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá k tomu, aby byly 
odstraněny překážky, a to včetně 
zjednodušení právních předpisů, 
diverzifikaci zdrojů financování MSP, s 
cílem podpořit schopnost MSP získat si 
přístup na kapitálové trhy a snížit stávající 
zvýhodnění dluhového financování; 
poukazuje na to, že stávající situace 
zvyšuje křehkost a zranitelnost MSP;

1. vyzývá k tomu, aby byly 
odstraněny překážky, a to včetně 
zjednodušení právních předpisů, 
diverzifikaci zdrojů financování MSP, s 
cílem podpořit schopnost MSP získat si 
přístup na kapitálové trhy a přístup 
retailových a velkých investorů k 
diverzifikovanějším, dlouhodobějším a 
více konkurenčním investičním 
příležitostem; zdůrazňuje, že je třeba snížit 
stávající zvýhodnění dluhového 
financování; poukazuje na to, že stávající 
situace zvyšuje křehkost a zranitelnost 
MSP;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Jessica Polfjärd, Lefteris Christoforou
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Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá k tomu, aby byly 
odstraněny překážky, a to včetně 
zjednodušení právních předpisů, 
diverzifikaci zdrojů financování MSP, s 
cílem podpořit schopnost MSP získat si 
přístup na kapitálové trhy a snížit stávající 
zvýhodnění dluhového financování; 
poukazuje na to, že stávající situace 
zvyšuje křehkost a zranitelnost MSP;

1. vyzývá k tomu, aby byly 
odstraněny překážky, a to včetně 
zjednodušení právních předpisů, 
diverzifikaci zdrojů financování 
evropských společností se zvláštním 
důrazem na MSP, s cílem zajistit přístup 
na kapitálové trhy a snížit stávající 
zvýhodnění dluhového financování; 
poukazuje na to, že stávající situace 
zvyšuje křehkost a zranitelnost evropských 
společností, a zejména MSP;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá k tomu, aby byly 
odstraněny překážky, a to včetně 
zjednodušení právních předpisů, 
diverzifikaci zdrojů financování MSP, s 
cílem podpořit schopnost MSP získat si 
přístup na kapitálové trhy a snížit stávající 
zvýhodnění dluhového financování; 
poukazuje na to, že stávající situace 
zvyšuje křehkost a zranitelnost MSP;

1. vyzývá k tomu, aby byly 
odstraněny překážky, a to včetně 
zjednodušení a přiměřenějšího 
uplatňování právních předpisů a 
odstranění byrokracie, diverzifikaci zdrojů 
financování MSP, s cílem podpořit 
schopnost MSP získat si přístup na 
kapitálové trhy a snížit stávající 
zvýhodnění dluhového financování; 
poukazuje na to, že stávající situace 
zvyšuje křehkost a zranitelnost MSP;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá k tomu, aby byly odstraněny 
překážky, a to včetně zjednodušení 
právních předpisů, diverzifikaci zdrojů 
financování MSP, s cílem podpořit 
schopnost MSP získat si přístup na 
kapitálové trhy a snížit stávající 
zvýhodnění dluhového financování; 
poukazuje na to, že stávající situace 
zvyšuje křehkost a zranitelnost MSP;

1. zdůrazňuje, že vzhledem ke své 
velikosti bude naprostá většina malých a 
středních podniků i nadále spoléhat na 
bankovní úvěry jakožto jediný zdroj 
financování; podporuje však opatření k 
diverzifikaci zdrojů financování 
začínajících podniků a MSP, které mohou 
mít přístup ke kapitálovému financování z 
důvodu své poměrně velké velikosti nebo 
dobrých výhledů růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Costas Mavrides

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá k tomu, aby byly 
odstraněny překážky, a to včetně 
zjednodušení právních předpisů, 
diverzifikaci zdrojů financování MSP, s 
cílem podpořit schopnost MSP získat si 
přístup na kapitálové trhy a snížit stávající 
zvýhodnění dluhového financování; 
poukazuje na to, že stávající situace 
zvyšuje křehkost a zranitelnost MSP;

1. vyzývá k tomu, aby byly 
odstraněny překážky, a to včetně 
případného zjednodušení právních 
předpisů, diverzifikaci zdrojů financování 
MSP, s cílem podpořit schopnost MSP 
získat si přístup na kapitálové trhy a snížit 
stávající zvýhodnění dluhového 
financování; poukazuje na to, že stávající 
situace zvyšuje křehkost a zranitelnost 
MSP;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá k tomu, aby byly odstraněny 
překážky, a to včetně zjednodušení 
právních předpisů, diverzifikaci zdrojů 
financování MSP, s cílem podpořit 
schopnost MSP získat si přístup na 
kapitálové trhy a snížit stávající 
zvýhodnění dluhového financování; 
poukazuje na to, že stávající situace 
zvyšuje křehkost a zranitelnost MSP;

1. bere na vědomí stávající 
zvýhodnění dluhového financování v 
podnikovém financování; poukazuje na to, 
že empirické důkazy a akademická 
literatura nejsou průkazné, pokud jde o 
to, zda stávající situace zvyšuje křehkost 
MSP; poukazuje na to, že tržní 
financování je spojeno se značnými riziky;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi, aby se řídila 
zprávou Evropského orgánu pro 
bankovnictví (EBA), která představuje 
výsledek posouzení evropských zajištěných 
cenných papírů, s cílem vypracovat 
legislativní návrh týkající se evropských 
zajištěných cenných papírů. Tento nový 
nástroj by měl být strukturován jako nový 
nástroj bank pro financování s dvojím 
postihem a měl by být bankami používán 
pouze za předpokladu skutečného zlepšení 
podmínek přístupu rodin a malých a 
středních podniků k financování (s 
výjimkou těch, kteří pracují ve finančním 
odvětví) v celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Pascal 
Canfin, Linea Søgaard-Lidell, Monica Semedo, Ivars Ijabs, Gilles Boyer

Návrh usnesení
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Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
při navrhování, přijímání, provádění a 
prosazování politik týkajících se integrace, 
ochrany a podpory trhu náležitě 
zohlednily přechod k udržitelnému a 
odolnému hospodářství v souladu se 
Zelenou dohodou EU a s taxonomií EU 
pro udržitelné činnosti; poukazuje na 
význam přínosu soukromého sektoru k 
financování tohoto přechodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Fabio Massimo Castaldo, Clara Ponsatí Obiols

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
legislativní návrh na téma „evropské 
zajištěné cenné papíry“ jako nový nástroj 
bank pro financování s dvojím postihem, 
který by mohl přispět ke zlepšení přístupu 
malých a středních podniků k financování 
v celé EU; připomíná, že evropské 
zajištěné cenné papíry by mohly být 
zacíleny na specifické cíle, jako je 
podpora malých a středních podniků při 
přechodu na udržitelnější hospodářství a 
směrování finančních prostředků do 
reálné ekonomiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh usnesení
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Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. konstatuje, že investice do 
výzkumu malých a středních podniků mají 
zásadní význam pro rozvoj kapitálových 
trhů malých a středních podniků. 
Vyjadřuje politování nad tím, že v 
důsledku MIFID II nejsou tyto investice 
přitažlivé pro investory, což snižuje počet 
účastníků; podporuje revizi režimu 
MIFID II pro pobídky k výzkumu MSP, 
jenž se zaměřuje na flexibilitu stávajícího 
nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel, Costas Mavrides

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi, aby posílila 
povinnou zpětnou vazbu, kterou poskytují 
banky při zamítání žádostí malých a 
středních podniků o úvěry, neboť 
komplexnější zpětná vazba by mohla 
malým a středním podnikům, jejichž 
žádosti byly zamítnuty, poskytnout 
příležitost k tomu, aby přizpůsobily svůj 
obchodní přístup a poučily se;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyzývá k další integraci a 
zlepšování evropských kapitálových trhů, 
aby byly co nejvíce atraktivní, 
konkurenceschopné a odolné, zejména v 
souvislosti s vystoupením Spojeného 
království z EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Pascal 
Canfin, Linea Søgaard-Lidell, Monica Semedo, Ivars Ijabs, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje zásadní a naléhavou 
potřebu zajistit přístup ke spolehlivějším a 
srovnatelným údajům o udržitelných 
investicích a činnostech, a to na základě 
přezkumu směrnice o vykazování 
nefinančních informací; vyzývá Komisi, 
aby požadavky na transparentnost v rámci 
směrnice o vykazování nefinančních 
informací zjednodušila společně s 
požadavky podle nařízení o taxonomii a 
nařízení o zveřejňování informací 
souvisejících s udržitelností; podporuje 
vytvoření veřejného rejstříku údajů o 
udržitelnosti, který by všem investorům 
zajistil přístup ke spolehlivým a 
srovnatelným údajům o udržitelnosti, 
zejména začleněním údajů podle nařízení 
o zveřejňování informací souvisejících s 
udržitelností a směrnice o vykazování 
nefinančních informací do jednotného 
přístupového místa EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
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Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Costas Mavrides

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
malé a střední podniky aktivně 
informovaly o alternativních finančních 
nástrojích, které mají k dispozici;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje zásadní význam 
posílení schopnosti eurozóny absorbovat 
rizika;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Costas Mavrides

Návrh usnesení
Bod 1 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1c. vítá myšlenku zřízení evropského 
jednotného přístupového místa, který by 
shromažďoval informace o společnostech 
v EU prostřednictvím propojení 
stávajících vnitrostátních a unijních 
rejstříků a databází údajů o 
společnostech, jako způsob, jak podpořit 
společnosti, zejména v menších členských 
státech, aby přilákaly investory; 
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zdůrazňuje, že společnosti by měly mít 
možnost kontrolovat dostupnost svých 
údajů v evropském jednotném 
přístupovém místě;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 1 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1c. zdůrazňuje, že země eurozóny 
mohou posílit svou vnitřní schopnost 
zvládat makroekonomické otřesy zejména 
účinným omezováním slabých míst svých 
ekonomik, bankovního sektoru a 
veřejných financí; dále se domnívá, že je 
třeba zlepšit ekonomickou odolnost 
prostřednictvím strukturálních reforem, 
které podporují potenciální růst a zvyšují 
flexibilitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 1 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1d. zdůrazňuje, že účinné a 
integrované finanční trhy jsou základním 
předpokladem pro účinné soukromé 
sdílení rizik v eurozóně; domnívá se, že 
skutečná unie kapitálových trhů by mohla 
významně přispět k diverzifikaci a snížení 
rizik;

Or. en
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Pozměňovací návrh 91
Gunnar Beck

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zastává názor, že je třeba zlepšit 
účinnost finančních trhů a že je třeba 
usnadnit kótování společností; vybízí k 
vytvoření a upřednostnění rozsáhlého 
celoevropského fondu, fondu pro 
primární veřejné nabídky (IPO), na 
podporu MSP;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zastává názor, že je třeba zlepšit 
účinnost finančních trhů a že je třeba 
usnadnit kótování společností; vybízí k 
vytvoření a upřednostnění rozsáhlého 
celoevropského fondu, fondu pro primární 
veřejné nabídky (IPO), na podporu MSP;

2. 2. vyzývá Komisi, aby provedla 
studii a posouzení dopadů nových 
způsobů poskytování kapitálového 
financování těm malým a středním 
podnikům, které jsou způsobilé využívat 
těchto finančních prostředků z důvodu své 
velikosti nebo výhledů růstu; tato studie 
by měla prozkoumat možnosti, jako je 
mimo jiné vytvoření veřejně-soukromého 
celoevropského fondu pro primární veřejné 
nabídky (IPO) nebo rozšíření 
mezaninového financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
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Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zastává názor, že je třeba zlepšit 
účinnost finančních trhů a že je třeba 
usnadnit kótování společností; vybízí k 
vytvoření a upřednostnění rozsáhlého 
celoevropského fondu, fondu pro primární 
veřejné nabídky (IPO), na podporu MSP;

2. zastává názor, že je třeba zlepšit 
účinnost finančních trhů a že je třeba 
usnadnit kótování společností; vybízí k 
vytvoření a upřednostnění rozsáhlého 
celoevropského fondu, fondu pro primární 
/ sekundární veřejné nabídky (IPO/SPO), 
na podporu MSP;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Linea Søgaard-Lidell

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zastává názor, že je třeba zlepšit 
účinnost finančních trhů a že je třeba 
usnadnit kótování společností; vybízí k 
vytvoření a upřednostnění rozsáhlého 
celoevropského fondu, fondu pro primární 
veřejné nabídky (IPO), na podporu MSP;

2. zastává názor, že je třeba zlepšit 
účinnost finančních trhů a že je třeba 
usnadnit kótování společností, neboť MSP 
mohou snadněji získat přístup ke kapitálu 
investorů z jiných členských států; vybízí 
k vytvoření a upřednostnění rozsáhlého 
celoevropského fondu, fondu pro primární 
veřejné nabídky (IPO), na podporu MSP;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zastává názor, že je třeba zlepšit 2. zastává názor, že je třeba zlepšit 
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účinnost finančních trhů a že je třeba 
usnadnit kótování společností; vybízí k 
vytvoření a upřednostnění rozsáhlého 
celoevropského fondu, fondu pro primární 
veřejné nabídky (IPO), na podporu MSP;

účinnost a stabilitu finančních trhů a že je 
třeba usnadnit kótování společností; vybízí 
k vytvoření a upřednostnění rozsáhlého 
celoevropského fondu, fondu pro primární 
veřejné nabídky (IPO), na podporu MSP;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Gianna Gancia

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zastává názor, že je třeba zlepšit 
účinnost finančních trhů a že je třeba 
usnadnit kótování společností; vybízí k 
vytvoření a upřednostnění rozsáhlého 
celoevropského fondu, fondu pro primární 
veřejné nabídky (IPO), na podporu MSP;

2. zastává názor, že je třeba zlepšit 
účinnost finančních trhů a že je třeba 
usnadnit kótování společností; vybízí k 
vytvoření a upřednostnění rozsáhlého 
celoevropského fondu, fondu pro primární 
veřejné nabídky (IPO), na podporu MSP, s 
charakteristickými rysy, které umožňují 
snížit přímé a nepřímé náklady malých a 
středních podniků, které se rozhodnou 
kótovat na burze, do té míry, že menší 
společnosti mohou překonat konkurenční 
nevýhody vyplývající z nižší viditelnosti a 
kratšího seznamu dosažených výsledků;

Or. it

Pozměňovací návrh 97
Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Jessica Polfjärd, Lefteris Christoforou

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zastává názor, že je třeba zlepšit 
účinnost finančních trhů a že je třeba 
usnadnit kótování společností; vybízí k 
vytvoření a upřednostnění rozsáhlého 
celoevropského fondu, fondu pro primární 

2. zastává názor, že je třeba zlepšit 
účinnost finančních trhů a že je třeba 
usnadnit kótování společností; vybízí k 
vytvoření a upřednostnění rozsáhlého 
celoevropského fondu, fondu pro primární 
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veřejné nabídky (IPO), na podporu MSP; veřejné nabídky (IPO), na podporu 
financování MSP;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zastává názor, že je třeba zlepšit 
účinnost finančních trhů a že je třeba 
usnadnit kótování společností; vybízí k 
vytvoření a upřednostnění rozsáhlého 
celoevropského fondu, fondu pro primární 
veřejné nabídky (IPO), na podporu MSP;

2. zastává názor, že je třeba zlepšit 
účinnost finančních trhů a že je třeba 
usnadnit kótování společností; vybízí k 
vytvoření a upřednostnění rozsáhlého 
celoevropského fondu, fondu pro primární 
veřejné nabídky (IPO), na podporu MSP; 
konstatuje, že pro malé a střední podniky 
je třeba zajistit atraktivní prostředí před 
vznikem fondu pro primární veřejné 
nabídky i po něm;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zastává názor, že je třeba zlepšit 
účinnost finančních trhů a že je třeba 
usnadnit kótování společností; vybízí k 
vytvoření a upřednostnění rozsáhlého 
celoevropského fondu, fondu pro primární 
veřejné nabídky (IPO), na podporu MSP;

2. bere na vědomí klesající trhy s 
primárními veřejnými nabídkami (IPO) v 
EU, což odráží jejich omezenou 
přitažlivost pro zejména menší 
společnosti; v této souvislosti zdůrazňuje, 
že malé a střední podniky čelí 
nepřiměřené administrativní zátěži a 
nákladům na dodržování požadavků na 
kótování; zastává názor, že je třeba zlepšit 
účinnost finančních trhů a že je třeba 
usnadnit kótování společností; vybízí k 
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vytvoření a upřednostnění rozsáhlého 
celoevropského fondu, fondu pro primární 
veřejné nabídky (IPO), na podporu MSP;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. připomíná, že podle současného 
zacházení s menšinovými podíly dceřiných 
společností nařízení o kapitálových 
požadavcích (CRR) de facto odrazuje od 
kótování na akciových trzích, snižuje 
investice držené mateřskými společnostmi 
v dceřiných společnostech, přičemž 
všechno výše uvedené omezuje schopnost 
bank financovat reálnou ekonomiku; 
vyzývá Komisi, aby změnila nařízení CRR 
s cílem zvýšit objem menšinových podílů 
zahrnutých do konsolidovaného 
kmenového kapitálu tier 1 (CET1);

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. připomíná, že podle současného 
zacházení s menšinovými podíly dceřiných 
společností nařízení o kapitálových 
požadavcích (CRR) odrazuje od kótování 
na akciových trzích, snižuje investice 
držené mateřskými společnostmi v 
dceřiných společnostech, což omezuje 
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schopnost bank financovat reálnou 
ekonomiku; vyzývá Komisi, aby změnila 
CRR s cílem zvýšit počet menšinových 
podílů zahrnutých do konsolidovaného 
kmenového kapitálu tier 1;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. souhlasí s fórem na vysoké úrovni 
o unii kapitálových trhů, že je důležité 
poskytovat správné pobídky k rozvoji silné 
kapacity „tvorby trhu“ v EU; v této 
souvislosti se domnívá, že vhodná pravidla 
obezřetnosti by měla nastolit rovnováhu 
mezi schopností absorbovat ztráty, 
pobídkami na podporu kritického 
množství investic a dopadem na globální 
konkurenceschopnost EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá k cíleným úpravám 
regulačního rámce evropského fondu 
dlouhodobých investic (ELTIF), které 
umožní retailovým investorům zapojit se 
do dlouhodobého financování 
nekótovaných společností, projektů 
infrastruktury a udržitelných investic;
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Or. en

Pozměňovací návrh 104
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá k urychlenému rozvoji 
evropských trhů s rizikovým kapitálem a 
soukromých kapitálových trhů zvýšením 
dostupnosti financování investic v oblasti 
rizikového kapitálu a rozvojem 
rozsáhlejších fondů rizikového kapitálu v 
pozdním stadiu, systému daňových 
pobídek pro rizikový kapitál a investice 
„andělských investorů“ a aktivních trhů s 
primárními veřejnými nabídkami pro 
společnosti podporované rizikovým 
kapitálem;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá k urychlenému rozvoji 
evropských trhů s rizikovým kapitálem a 
soukromých kapitálových trhů zvýšením 
dostupnosti financování investic v oblasti 
rizikového kapitálu a rozvojem 
rozsáhlejších fondů rizikového kapitálu v 
pozdním stadiu, systému daňových 
pobídek pro rizikový kapitál a investice 
„andělských investorů“ a aktivních trhů s 
primárními veřejnými nabídkami pro 
společnosti podporované rizikovým 
kapitálem;

3. varuje před urychleným rozvojem 
evropských trhů s rizikovým kapitálem a 
soukromých kapitálových trhů zvýšením 
dostupnosti financování investic v oblasti 
rizikového kapitálu a rozvojem 
rozsáhlejších fondů rizikového kapitálu v 
pozdním stadiu; domnívá se, že přechod od 
malých a středních podniků s dluhovým 
financováním k malým a středním 
podnikům s kapitálovým financováním by 
měl probíhat postupně, neboť rychlý 
přechod vytvoří pobídky pro – většinou 
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zahraniční – spekulanty, aby rychle 
ovládli evropské hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Clara Ponsatí Obiols, Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá k urychlenému rozvoji 
evropských trhů s rizikovým kapitálem a 
soukromých kapitálových trhů zvýšením 
dostupnosti financování investic v oblasti 
rizikového kapitálu a rozvojem 
rozsáhlejších fondů rizikového kapitálu v 
pozdním stadiu, systému daňových 
pobídek pro rizikový kapitál a investice 
„andělských investorů“ a aktivních trhů s 
primárními veřejnými nabídkami pro 
společnosti podporované rizikovým 
kapitálem;

3. vyzývá k urychlenému rozvoji 
evropských trhů s rizikovým kapitálem a 
soukromých kapitálových trhů zvýšením 
dostupnosti financování investic v oblasti 
rizikového kapitálu a rozvojem 
rozsáhlejších fondů rizikového kapitálu v 
pozdním stadiu, pokud možno 
zjednodušení byrokracie v souvislosti s 
rizikovým kapitálem a investice 
„andělských investorů“ a aktivních trhů s 
primárními veřejnými nabídkami pro 
společnosti podporované rizikovým 
kapitálem;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá k urychlenému rozvoji 
evropských trhů s rizikovým kapitálem a 
soukromých kapitálových trhů zvýšením 
dostupnosti financování investic v oblasti 
rizikového kapitálu a rozvojem 
rozsáhlejších fondů rizikového kapitálu v 
pozdním stadiu, systému daňových 

3. vyzývá k urychlenému rozvoji 
evropských trhů s rizikovým kapitálem a 
soukromých kapitálových trhů zvýšením 
dostupnosti financování investic v oblasti 
rizikového kapitálu a rozvojem 
rozsáhlejších fondů rizikového kapitálu v 
pozdním stadiu, veřejných programů pro 
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pobídek pro rizikový kapitál a investice 
„andělských investorů“ a aktivních trhů s 
primárními veřejnými nabídkami pro 
společnosti podporované rizikovým 
kapitálem;

rizikový kapitál a investice „andělských 
investorů“ a aktivních trhů s primárními 
veřejnými nabídkami pro společnosti 
podporované rizikovým kapitálem;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá k urychlenému rozvoji 
evropských trhů s rizikovým kapitálem a 
soukromých kapitálových trhů zvýšením 
dostupnosti financování investic v oblasti 
rizikového kapitálu a rozvojem 
rozsáhlejších fondů rizikového kapitálu v 
pozdním stadiu, systému daňových 
pobídek pro rizikový kapitál a investice 
„andělských investorů“ a aktivních trhů s 
primárními veřejnými nabídkami pro 
společnosti podporované rizikovým 
kapitálem;

3. vyzývá k urychlenému rozvoji 
evropských trhů s rizikovým kapitálem a 
soukromých kapitálových trhů zvýšením 
dostupnosti financování investic v oblasti 
rizikového kapitálu a rozvojem 
rozsáhlejších fondů rizikového kapitálu v 
raném a pozdním stadiu, systému 
daňových pobídek pro rizikový kapitál a 
investice „andělských investorů“ a 
aktivních trhů s primárními veřejnými 
nabídkami pro společnosti podporované 
rizikovým kapitálem;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Gianna Gancia

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá k urychlenému rozvoji 
evropských trhů s rizikovým kapitálem a 
soukromých kapitálových trhů zvýšením 
dostupnosti financování investic v oblasti 
rizikového kapitálu a  rozvojem 
rozsáhlejších  fondů rizikového kapitálu v 

3. vyzývá k urychlenému rozvoji 
evropských trhů s rizikovým kapitálem a 
soukromých kapitálových trhů zvýšením 
dostupnosti financování investic v oblasti 
rizikového kapitálu a  rozvojem 
rozsáhlejších  fondů rizikového kapitálu v 
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pozdním stadiu, systému daňových 
pobídek pro rizikový kapitál a investice 
„andělských investorů“ a aktivních trhů s 
primárními veřejnými nabídkami pro 
společnosti podporované rizikovým 
kapitálem;

pozdním stadiu, systému daňových 
pobídek pro rizikový kapitál a investice 
„andělských investorů“ a aktivních trhů s 
primárními veřejnými nabídkami pro 
společnosti podporované rizikovým 
kapitálem a k odstranění nepružnosti na 
trhu práce, zefektivnění právních systémů 
a podpoře rozvoje místních finančních 
trhů;

Or. it

Pozměňovací návrh 110
Jonás Fernández

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá k urychlenému rozvoji 
evropských trhů s rizikovým kapitálem a 
soukromých kapitálových trhů zvýšením 
dostupnosti financování investic v oblasti 
rizikového kapitálu a rozvojem 
rozsáhlejších fondů rizikového kapitálu v 
pozdním stadiu, systému daňových 
pobídek pro rizikový kapitál a investice 
„andělských investorů“ a aktivních trhů s 
primárními veřejnými nabídkami pro 
společnosti podporované rizikovým 
kapitálem;

3. vyzývá k urychlenému rozvoji 
evropských trhů s rizikovým kapitálem a 
soukromých kapitálových trhů zvýšením 
dostupnosti financování investic v oblasti 
rizikového kapitálu a rozvojem 
rozsáhlejších fondů rizikového kapitálu v 
pozdním stadiu, systému daňových 
pobídek pro rizikový kapitál a investice 
„andělských investorů“ a aktivních trhů s 
primárními veřejnými nabídkami pro 
společnosti podporované rizikovým 
kapitálem; v rámci společného a 
transparentního rámce na úrovni EU; 
zdůrazňuje, že tyto systémy daňových 
pobídek by měly být navrženy tak, aby byly 
ekonomicky a sociálně životaschopné a 
odpovědné, a měly by podléhat 
systematickému monitorování a 
hodnocení;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel, Costas Mavrides



PE654.028v01-00 56/174 AM\1209082CS.docx

CS

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá k urychlenému rozvoji 
evropských trhů s rizikovým kapitálem a 
soukromých kapitálových trhů zvýšením 
dostupnosti financování investic v oblasti 
rizikového kapitálu a rozvojem 
rozsáhlejších fondů rizikového kapitálu v 
pozdním stadiu, systému daňových 
pobídek pro rizikový kapitál a investice 
„andělských investorů“ a aktivních trhů s 
primárními veřejnými nabídkami pro 
společnosti podporované rizikovým 
kapitálem;

3. vyzývá k urychlenému rozvoji 
evropských trhů s rizikovým kapitálem a 
soukromých kapitálových trhů zvýšením 
dostupnosti financování investic v oblasti 
rizikového kapitálu a rozvojem 
rozsáhlejších fondů rizikového kapitálu v 
pozdním stadiu, systému daňových 
pobídek pro rizikový kapitál a investice 
„andělských investorů“ a aktivních trhů s 
primárními veřejnými nabídkami pro 
společnosti podporované rizikovým 
kapitálem v rámci společného a 
transparentního rámce na úrovni EU; 
zdůrazňuje, že tyto systémy daňových 
pobídek by měly být navrženy tak, aby byly 
ekonomicky a sociálně životaschopné a 
odpovědné;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. 1a. zdůrazňuje, že je třeba 
odstranit stávající zvýhodnění dluhu 
oproti vlastnímu kapitálu ve zdanění 
právnických osob, jež zvyšuje pákový 
efekt, podporuje využívání složitých 
finančních nástrojů a zvyšuje systémová 
rizika na kapitálových trzích; domnívá se, 
že taková narušení daňového režimu by 
měla být řešena omezením daňové 
odpočitatelnosti úroků namísto zavedení 
nových srážek z daně z příjmu 
právnických osob u kapitálových nákladů, 
což by vedlo k větším ztrátám příjmů z 
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daně z příjmu právnických osob, aniž by 
to mělo skutečný dopad na vytváření 
hodnot;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Ondřej 
Kovařík, Martin Hlaváček, Monica Semedo, Ivars Ijabs, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3 a. vyzývá k přezkumu nařízení o 
evropském fondu dlouhodobých investic a 
souvisejících obezřetnostních kalibrací v 
regulačním rámci bankovního a 
pojišťovacího sektoru s cílem zvýšit 
využívání a přitažlivost tohoto 
inovativního evropského označení; 
konstatuje, že vytvoření nového 
dodatečného režimu evropského fondu 
dlouhodobých investic založeného na 
struktuře otevřeného fondu s možností 
odkoupení ve stanovených intervalech by 
mohlo retailovým investorům nabídnout 
novou příležitost využívat diverzifikované 
portfolio dlouhodobých investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. poukazuje na to, že je nezbytné 
zvýšit transparentnost a omezit 
roztříštěnost evropských trhů s rizikovým 
kapitálem; dále je nutné posílení 
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evropského fondu dlouhodobých investic 
(ELTIF), evropských fondů rizikového 
kapitálu (EuVECA) a evropských fondů 
sociálního podnikání (EuSEF) s cílem 
vytvořit celoevropské nástroje pro 
soukromý kapitál;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. vyzývá Komisi, aby zajistila plný 
soulad a soudržnost akčního plánu unie 
kapitálových trhů s cíli EU v oblasti 
udržitelnosti, včetně taxonomie EU pro 
udržitelné investice, a naléhavou nutnost 
nasměrovat kapitálové toky směrem k 
dlouhodobým udržitelným investicím, 
zejména v souvislosti s oživením po krizi 
COVID-19 a ekologickou transformací; 
doporučuje upřednostnit opatření 
zaměřená na podporu přístupu k 
produktům, které splňují kritéria v 
environmentální, sociální a správní 
oblasti, a důrazným investičním 
strategiím, jakož i opatření ke zlepšení 
správy a řízení společností a 
dlouhodobého zapojení akcionářů a 
zúčastněných stran;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. vyzývá k přijetí opatření na oživení 
trhů sekuritizace v Evropě tím, že se 
stanou přitažlivými pro emitenty a 
investory; žádá evropské orgány dohledu 
a Komisi, aby dokončily všechny 
regulační technické normy; požaduje 
zjednodušení a racionalizaci regulačních 
požadavků na zveřejňování informací, 
jednoduchá, transparentní a 
standardizovaná kritéria a jejich 
ověřování a poskytnutí jednoduchých 
parametrů citlivých vůči riziku pro 
posuzování převodu významného rizika;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Costas Mavrides

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. požaduje sladění nakládání s 
hotovostí a syntetických sekuritizací, 
nakládání s regulatorním kapitálem a 
likviditou s nakládáním s krytými 
dluhopisy a úvěry, i s požadavky na 
zveřejňování a náležitou péči pro kryté 
dluhopisy a jednoduchou, transparentní a 
standardizovanou sekuritizaci;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. požaduje sladění nakládání s 
hotovostí a syntetických sekuritizací, 
nakládání s regulatorním kapitálem a 
likviditou s nakládáním s krytými 
dluhopisy a úvěry, i s požadavky na 
zveřejňování a náležitou péči pro kryté 
dluhopisy a jednoduchou, transparentní a 
standardizovanou sekuritizaci;

4. se znepokojením bere na vědomí 
návrhy, které předložilo fórum na vysoké 
úrovni o unii kapitálových trhů na 
podporu sekuritizace s cílem obejít 
nakládání s regulatorním kapitálem a 
likviditou, včetně nového rámce Basel III, 
neboť by ohrozil finanční stabilitu a zvýšil 
systémová rizika, aniž by přinášel 
jakoukoli přidanou hodnotu pro reálnou 
ekonomiku; zdůrazňuje, že syntetické 
sekuritizace jsou vysoce složité, 
neprůhledné a rizikové a že by bylo 
zavádějící zahrnout je do definice 
jednoduché, transparentní a 
standardizované sekuritizace; dále 
zdůrazňuje, že udělení preferenčního 
zacházení syntetickým sekuritizacím by z 
obezřetnostního hlediska nebylo 
odůvodněné;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Paul Tang

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. požaduje sladění nakládání s 
hotovostí a syntetických sekuritizací, 
nakládání s regulatorním kapitálem a 
likviditou s nakládáním s krytými 
dluhopisy a úvěry, i s požadavky na 
zveřejňování a náležitou péči pro kryté 
dluhopisy a jednoduchou, transparentní a 
standardizovanou sekuritizaci;

4. vítá zprávu orgánu EBA o 
jednoduchém, transparentním a 
standardizovaném rámci pro syntetickou 
sekuritizaci; podporuje závěry této zprávy, 
pokud jde o přínosy vytvoření 
jednoduchého, transparentního a 
standardizovaného rámce pouze pro 
rozvahové syntetické sekuritizace; 
zdůrazňuje povahu syntetické 
sekuritizace, která vytváří specifická 
obezřetnostní a systémová rizika; usiluje o 
zajištění toho, aby jakýkoli potenciální 
jednoduchý, transparentní a 
standardizovaný rámec náležitě řešil 
úvěrová rizika protistrany a dobře 
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strukturované smlouvy o zajištění 
úvěrového rizika; je skeptický ohledně 
nabízení obezřetnostního preferenčního 
zacházení jednoduchým, transparentním 
a standardizovaným syntetickým 
sekuritizačním produktům, jako je 
zacházení nabízené jednoduchým, 
transparentním a standardizovaným 
tradičním sekuritizačním produktům;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. požaduje sladění nakládání s 
hotovostí a syntetických sekuritizací, 
nakládání s regulatorním kapitálem a 
likviditou s nakládáním s krytými 
dluhopisy a úvěry, i s požadavky na 
zveřejňování a náležitou péči pro kryté 
dluhopisy a jednoduchou, transparentní a 
standardizovanou sekuritizaci;

4. požaduje sladění nakládání se 
syntetickými sekuritizacemi, nakládání s 
regulatorním kapitálem a likviditou s 
nakládáním s krytými dluhopisy a úvěry, i 
s požadavky na zveřejňování a náležitou 
péči pro kryté dluhopisy a jednoduchou, 
transparentní a standardizovanou 
sekuritizaci;

Or. de

Pozměňovací návrh 121
Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Lefteris Christoforou

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. požaduje sladění nakládání s 
hotovostí a syntetických sekuritizací, 
nakládání s regulatorním kapitálem a 
likviditou s nakládáním s krytými 
dluhopisy a úvěry, i s požadavky na 
zveřejňování a náležitou péči pro kryté 

4. požaduje posílení sekuritizace jako 
nástroje a trhu prostřednictvím řady 
opatření, která zabrání omezení 
evropských bankovních úvěrů pomocí 
obezřetnostní regulace a úspěšného 
rozvoje unie kapitálových trhů. Tato 
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dluhopisy a jednoduchou, transparentní a 
standardizovanou sekuritizaci;

opatření by měla zahrnovat sladění 
nakládání s hotovostí a syntetických 
sekuritizací, nakládání s regulatorním 
kapitálem a likviditou s nakládáním s 
krytými dluhopisy a úvěry, i s požadavky 
na zveřejňování a náležitou péči pro kryté 
dluhopisy a jednoduchou, transparentní a 
standardizovanou sekuritizaci spolu s 
kalibrací nařízení o kapitálových 
požadavcích pro kalibraci minimální 
úrovně rizikové váhy a přezkumem kritérií 
způsobilosti pro sekuritizace z hlediska 
ukazatele krytí likvidity;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Ondřej 
Kovařík, Martin Hlaváček, Nicola Beer, Monica Semedo, Ivars Ijabs, Gilles Boyer, 
Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. požaduje sladění nakládání s 
hotovostí a syntetických sekuritizací, 
nakládání s regulatorním kapitálem a 
likviditou s nakládáním s krytými 
dluhopisy a úvěry, i s požadavky na 
zveřejňování a náležitou péči pro kryté 
dluhopisy a jednoduchou, transparentní a 
standardizovanou sekuritizaci;

4. požaduje po Komisi, aby posoudila, 
jak by cílené změny nařízení o sekuritizaci 
mohly uvolnit finanční kapacitu; takové 
cílené změny by mohly zahrnovat sladění 
nakládání s hotovostí a syntetických 
sekuritizací, nakládání s regulatorním 
kapitálem a likviditou s nakládáním s 
krytými dluhopisy a úvěry, i s požadavky 
na zveřejňování a náležitou péči pro kryté 
dluhopisy a jednoduchou, transparentní a 
standardizovanou sekuritizaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. požaduje sladění nakládání s 
hotovostí a syntetických sekuritizací, 
nakládání s regulatorním kapitálem a 
likviditou s nakládáním s krytými 
dluhopisy a úvěry, i s požadavky na 
zveřejňování a náležitou péči pro kryté 
dluhopisy a jednoduchou, transparentní a 
standardizovanou sekuritizaci;

4. požaduje sladění nakládání s 
hotovostí a syntetických sekuritizací, 
nakládání s regulatorním kapitálem a 
likviditou s nakládáním s krytými 
dluhopisy a úvěry, i přezkum požadavků 
na zveřejňování a náležitou péči pro 
sekuritizaci ve třetích zemích, kryté 
dluhopisy a jednoduchou, transparentní a 
standardizovanou sekuritizaci; požaduje 
jasnější úlohu příslušných orgánů při 
posuzování převodu významného rizika, 
zlepšení standardů pro upisování úvěrů a 
omezení úvěrů se selháním;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá, aby byla přijata cílená 
opatření v oblasti právních předpisů pro 
trhy s cennými papíry za účelem urychlení 
oživení po krizi COVID-19; podporuje 
změny v nařízení o prospektu, ve směrnici 
o trzích finančních nástrojů (MIFID), v 
nařízení o sekuritizaci a nařízení o 
zneužívání trhu, a to pro usnadnění 
investic do reálné ekonomiky, zejména do 
MSP, aby se umožnilo novým subjektům a 
produktům vstoupit na trhy a byla 
zajištěna ochrana spotřebitele a integrita 
trhu;

5. zdůrazňuje, že hlavním cílem 
právních předpisů pro trhy s cennými 
papíry je zajistit transparentnost a 
integritu trhu s cílem zajistit vysoký 
stupeň důvěry a ochrany investorů; 
zdůrazňuje, že přezkum směrnice o trzích 
finančních nástrojů (MIFID) by neměl být 
využíván na podporu finanční deregulace;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
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José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá, aby byla přijata cílená 
opatření v oblasti právních předpisů pro 
trhy s cennými papíry za účelem urychlení 
oživení po krizi COVID-19; podporuje 
změny v nařízení o prospektu, ve směrnici 
o trzích finančních nástrojů (MIFID), v 
nařízení o sekuritizaci a nařízení o 
zneužívání trhu, a to pro usnadnění 
investic do reálné ekonomiky, zejména do 
MSP, aby se umožnilo novým subjektům a 
produktům vstoupit na trhy a byla 
zajištěna ochrana spotřebitele a integrita 
trhu;

5. zdůrazňuje, že členské státy musí 
dodržovat stávající předpisy (konkrétně 
nařízení o prospektu, směrnici o trzích 
finančních nástrojů (MIFID), nařízení o 
sekuritizaci a nařízení o zneužívání trhu); 
vyzývá k důslednějšímu prosazování 
nařízení, pokud jde o ochranu spotřebitele 
a integritu trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel, Costas Mavrides

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá, aby byla přijata cílená 
opatření v oblasti právních předpisů pro 
trhy s cennými papíry za účelem urychlení 
oživení po krizi COVID-19; podporuje 
změny v nařízení o prospektu, ve směrnici 
o trzích finančních nástrojů (MIFID), v 
nařízení o sekuritizaci a nařízení o 
zneužívání trhu, a to pro usnadnění investic 
do reálné ekonomiky, zejména do MSP, 
aby se umožnilo novým subjektům a 
produktům vstoupit na trhy a byla zajištěna 
ochrana spotřebitele a integrita trhu;

5. s výhradou přednosti zaručení 
regulačních norem upřednostňuje 
přezkum nařízení o prospektu, směrnice o 
trzích finančních nástrojů (MIFID), 
nařízení o sekuritizaci a nařízení o 
zneužívání trhu, a to pro usnadnění investic 
do reálné ekonomiky, zejména do MSP, 
aby se umožnilo novým subjektům a 
produktům vstoupit na trhy a byla zajištěna 
ochrana spotřebitele a integrita trhu a 
podpořily se přeshraniční kapitálové 
investice a obchod;

Or. en
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Pozměňovací návrh 127
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Ondřej 
Kovařík, Martin Hlaváček, Nicola Beer, Monica Semedo, Ivars Ijabs, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá, aby byla přijata cílená 
opatření v oblasti právních předpisů pro 
trhy s cennými papíry za účelem urychlení 
oživení po krizi COVID-19; podporuje 
změny v nařízení o prospektu, ve směrnici 
o trzích finančních nástrojů (MIFID), v 
nařízení o sekuritizaci a nařízení o 
zneužívání trhu, a to pro usnadnění 
investic do reálné ekonomiky, zejména do 
MSP, aby se umožnilo novým subjektům a 
produktům vstoupit na trhy a byla 
zajištěna ochrana spotřebitele a integrita 
trhu;

5. vyzývá, aby byla přijata cílená 
opatření v oblasti právních předpisů pro 
trhy s cennými papíry, která by mohla 
napomoci urychlení oživení po krizi 
COVID-19 v rámci obsáhlého balíčku 
opatření ke zvýšení veřejného a 
soukromého financování; vítá cílené 
změny v nařízení o prospektu, ve směrnici 
o trzích finančních nástrojů (MIFID) a v 
nařízení o sekuritizaci, pokud mají za cíl 
zachovat likviditu a transparentnost trhu a 
usnadňovat investice do reálné 
ekonomiky, zejména do malých a 
středních podniků a společností se střední 
tržní kapitalizací; konstatuje, že jednou z 
nejsilnějších předností jednotného trhu 
EU je to, že umožňuje nově příchozím i 
zavedeným účastníkům trhu nabízet nové 
inovativní produkty a zároveň zachovává 
ochranu spotřebitelů a integritu trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá, aby byla přijata cílená 
opatření v oblasti právních předpisů pro 
trhy s cennými papíry za účelem urychlení 
oživení po krizi COVID-19; podporuje 
změny v nařízení o prospektu, ve směrnici 
o trzích finančních nástrojů (MIFID), v 
nařízení o sekuritizaci a nařízení o 

5. vyzývá, aby byla přijata cílená 
opatření v oblasti právních předpisů pro 
trhy s cennými papíry za účelem urychlení 
oživení po krizi COVID-19; podporuje 
změny v nařízení o prospektu, ve směrnici 
o trzích finančních nástrojů (MIFID) a v 
nařízení o sekuritizaci, a to pro usnadnění 



PE654.028v01-00 66/174 AM\1209082CS.docx

CS

zneužívání trhu, a to pro usnadnění 
investic do reálné ekonomiky, zejména do 
MSP, aby se umožnilo novým subjektům a 
produktům vstoupit na trhy a byla 
zajištěna ochrana spotřebitele a integrita 
trhu;

investic do reálné ekonomiky, zejména do 
MSP, aby se umožnilo novým subjektům a 
produktům vstoupit na trhy; zdůrazňuje, že 
veškeré změny právních předpisů by měly 
zachovat ochranu spotřebitele a integritu 
trhu a zajistit ochranu spotřebitelů a 
investorů;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá, aby byla přijata cílená 
opatření v oblasti právních předpisů pro 
trhy s cennými papíry za účelem urychlení 
oživení po krizi COVID-19; podporuje 
změny v nařízení o prospektu, ve směrnici 
o trzích finančních nástrojů (MIFID), v 
nařízení o sekuritizaci a nařízení o 
zneužívání trhu, a to pro usnadnění investic 
do reálné ekonomiky, zejména do MSP, 
aby se umožnilo novým subjektům a 
produktům vstoupit na trhy a byla zajištěna 
ochrana spotřebitele a integrita trhu;

5. vyzývá, aby byla přijata cílená 
opatření v oblasti právních předpisů pro 
trhy s cennými papíry, jako jsou změny v 
nařízení o prospektu, ve směrnici o trzích 
finančních nástrojů (MIFID), v nařízení o 
sekuritizaci a nařízení o zneužívání trhu, a 
to pro usnadnění investic do reálné 
ekonomiky, zejména do MSP, aby se 
umožnilo novým subjektům a produktům 
vstoupit na trhy a byla zajištěna ochrana 
spotřebitele a integrita trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Jessica Polfjärd, Lefteris Christoforou

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá, aby byla přijata cílená 
opatření v oblasti právních předpisů pro 
trhy s cennými papíry za účelem urychlení 
oživení po krizi COVID-19; podporuje 

5. vyzývá, aby byla přijata cílená 
opatření za účelem sladění a zjednodušení 
právních předpisů pro trhy s cennými 
papíry za účelem urychlení oživení po krizi 
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změny v nařízení o prospektu, ve směrnici 
o trzích finančních nástrojů (MIFID), v 
nařízení o sekuritizaci a nařízení o 
zneužívání trhu, a to pro usnadnění investic 
do reálné ekonomiky, zejména do MSP, 
aby se umožnilo novým subjektům a 
produktům vstoupit na trhy a byla zajištěna 
ochrana spotřebitele a integrita trhu;

COVID-19; podporuje změny v nařízení o 
prospektu, ve směrnici o trzích finančních 
nástrojů (MIFID), v nařízení o 
strukturovaném retailovém investičním 
produktu a pojistném produktu s 
investiční složkou, v nařízení o sekuritizaci 
a nařízení o zneužívání trhu, a to pro 
usnadnění investic do reálné ekonomiky, 
zejména do MSP, aby se umožnilo novým 
subjektům a produktům vstoupit na trhy a 
byla zajištěna ochrana spotřebitele a 
integrita trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá, aby byla přijata cílená 
opatření v oblasti právních předpisů pro 
trhy s cennými papíry za účelem urychlení 
oživení po krizi COVID-19; podporuje 
změny v nařízení o prospektu, ve směrnici 
o trzích finančních nástrojů (MIFID), v 
nařízení o sekuritizaci a nařízení o 
zneužívání trhu, a to pro usnadnění investic 
do reálné ekonomiky, zejména do MSP, 
aby se umožnilo novým subjektům a 
produktům vstoupit na trhy a byla zajištěna 
ochrana spotřebitele a integrita trhu;

5. vyzývá, aby byla přijata cílená 
opatření v oblasti právních předpisů pro 
trhy s cennými papíry za účelem urychlení 
oživení po krizi COVID-19; podporuje 
změny v nařízení o prospektu, ve směrnici 
o trzích finančních nástrojů (MIFID), v 
nařízení o sekuritizaci a nařízení o 
zneužívání trhu, které omezují 
byrokratické překážky a s nimi spojené 
náklady a činí je operativnější, a to pro 
usnadnění investic do reálné ekonomiky, 
zejména do MSP, aby se umožnilo novým 
subjektům a produktům vstoupit na trhy a 
byla zajištěna ochrana spotřebitele a 
integrita trhu;

Or. de

Pozměňovací návrh 132
Gunnar Beck

Návrh usnesení



PE654.028v01-00 68/174 AM\1209082CS.docx

CS

Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá, aby byla přijata cílená 
opatření v oblasti právních předpisů pro 
trhy s cennými papíry za účelem urychlení 
oživení po krizi COVID-19; podporuje 
změny v nařízení o prospektu, ve směrnici 
o trzích finančních nástrojů (MIFID), v 
nařízení o sekuritizaci a nařízení o 
zneužívání trhu, a to pro usnadnění investic 
do reálné ekonomiky, zejména do MSP, 
aby se umožnilo novým subjektům a 
produktům vstoupit na trhy a byla zajištěna 
ochrana spotřebitele a integrita trhu;

5. vyzývá, aby byla přijata cílená 
opatření v oblasti právních předpisů pro 
trhy s cennými papíry za účelem urychlení 
oživení po krizi COVID-19; podporuje 
změny v nařízení o prospektu, ve směrnici 
o trzích finančních nástrojů (MIFID), v 
nařízení o sekuritizaci a nařízení o 
zneužívání trhu, a to pro usnadnění investic 
do reálné ekonomiky, zejména do MSP, 
aby se umožnilo novým subjektům a 
produktům pocházejícím přednostně z EU 
vstoupit na trhy a byla zajištěna ochrana 
spotřebitele a integrita trhu; vyzývá k přijetí 
dalších záruk a požadavků na 
transparentnost pro nové subjekty a 
produkty ze zemí mimo EU s cílem chránit 
evropské malé a střední podniky před 
zahraničními spekulacemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Frances Fitzgerald

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá, aby byla přijata cílená 
opatření v oblasti právních předpisů pro 
trhy s cennými papíry za účelem urychlení 
oživení po krizi COVID-19; podporuje 
změny v nařízení o prospektu, ve směrnici 
o trzích finančních nástrojů (MIFID), v 
nařízení o sekuritizaci a nařízení o 
zneužívání trhu, a to pro usnadnění investic 
do reálné ekonomiky, zejména do MSP, 
aby se umožnilo novým subjektům a 
produktům vstoupit na trhy a byla zajištěna 
ochrana spotřebitele a integrita trhu;

5. vyzývá, aby byla přijata cílená 
opatření v oblasti právních předpisů pro 
trhy s cennými papíry za účelem urychlení 
oživení po krizi COVID-19; podporuje 
změny v nařízení o prospektu, ve směrnici 
o trzích finančních nástrojů (MIFID), v 
nařízení o sekuritizaci a nařízení o 
zneužívání trhu, a to pro usnadnění investic 
do reálné ekonomiky, zejména do MSP, 
aby se umožnilo novým subjektům a 
produktům vstoupit na trhy a byla zajištěna 
ochrana spotřebitele a integrita trhu; dále 
vyzývá Komisi, aby v nařízení o trzích 
finančních nástrojů (MiFIR) změnila 
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povinnost obchodování s akciemi a 
povinnost obchodování s deriváty s cílem 
odstranit neshody, které mohou mít dopad 
na schopnost společností EU získávat v 
této době kapitál, zejména na konci 
přechodného období mezi EU a Spojeným 
královstvím;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá, aby byla přijata cílená 
opatření v oblasti právních předpisů pro 
trhy s cennými papíry za účelem urychlení 
oživení po krizi COVID-19; podporuje 
změny v nařízení o prospektu, ve směrnici 
o trzích finančních nástrojů (MIFID), v 
nařízení o sekuritizaci a nařízení o 
zneužívání trhu, a to pro usnadnění investic 
do reálné ekonomiky, zejména do MSP, 
aby se umožnilo novým subjektům a 
produktům vstoupit na trhy a byla zajištěna 
ochrana spotřebitele a integrita trhu;

5. vyzývá, aby byla přijata cílená 
opatření v oblasti právních předpisů pro 
trhy s cennými papíry za účelem urychlení 
oživení po krizi COVID-19; podporuje 
zjednodušení v nařízení o prospektu, ve 
směrnici o trzích finančních nástrojů 
(MIFID), v nařízení o sekuritizaci a 
nařízení o zneužívání trhu, a to pro 
usnadnění investic do reálné ekonomiky, 
zejména do MSP, aby se umožnilo novým 
subjektům a produktům vstoupit na trhy a 
byla zajištěna ochrana spotřebitele a 
integrita trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Nicola 
Beer, Ivars Ijabs, Gilles Boyer, Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5 a. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
iniciativy, které by motivovaly k vlastnictví 
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zaměstnaneckých akcií, s cílem podpořit 
přímé zapojení drobných střadatelů do 
financování hospodářství; tyto iniciativy 
by mohly zahrnovat vytvoření zvláštních 
investičních nástrojů regulovaných podle 
směrnice o správcích alternativních 
investičních fondů s cílenými změnami, 
které usnadní fungování přeshraničních 
plánů vlastnictví akcií, podporu programů 
ke zvýšení informovanosti v celé EU a 
přijetí doporučení pro členské státy 
ohledně příslušných daňových pobídek;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyjadřuje politování nad 
nedostatečným rozvojem trhu EU pro 
skupinové financování ve srovnání s 
ostatními velkými ekonomikami; vítá nová 
pravidla dohodnutá loni v prosinci, která 
by měla přispět k vyřešení této situace a 
podpořit přeshraniční financování 
podniků. Žádá orgán ESMA a Komisi, 
aby podrobně sledovaly provádění nových 
pravidel s cílem reagovat a navrhovat 
změny v případě, že nebudou 
zaznamenána žádná významná zlepšení v 
rámci skupinového financování jako 
alternativa financování začínajících 
podniků a malých a středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Inese Vaidere

Návrh usnesení
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Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. žádá, aby prosazování nařízení č. 
2019/815 bylo odloženo o nejméně tři 
roky, což společnostem umožní překonat 
současné hospodářské obtíže a poskytne 
dostatek času na přípravu na zavedení 
nových požadavků; dále žádá o přezkum 
uplatňování nařízení č. 2019/815, aby se 
požadavky stanovené v nařízení 
nevztahovaly na společnosti, které splňují 
podmínky pro získání statusu malých a 
středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby s ohledem na 
účetní skandál společnosti Wirecard co 
nejdříve přezkoumala směrnici o auditu s 
cílem odstranit nepříznivé pobídky, které 
vznikají proto, že auditora platí 
auditovaná společnost, které se často 
snaží prodávat poradenské služby; dále 
vyzýváme Komisi, aby prošetřila, zda 
oligopol vzniklý na auditorském trhu 
brání účinné kontrole;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. konstatuje, že navzdory záměrům v 
oblasti regulace zůstává úroveň 
dvoustranného obchodování mimo 
obchodní systém vysoká; podporuje 
skutečný posun směrem ke 
konkurenceschopnému obchodování na 
burzách na evropských kapitálových 
trzích a trzích s deriváty; domnívá se, že 
podpora tohoto přechodu vyžaduje určitou 
otevřenost vůči inovativním modelům 
obchodování na burze, které mohou 
vyhovovat potřebám investorů a zároveň 
zajistit, aby obchodní toky probíhaly v 
rámci obchodního systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Linea Søgaard-Lidell

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby podporovala 
přímé zapojení drobných střadatelů do 
financování ekonomiky s ohledem na 
možnost návratnosti investic pro retailové 
investory;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
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režim disciplíny při vypořádání podle 
nařízení o centrálních depozitářích 
cenných papírů s ohledem na krizi 
COVID 19 a brexit;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Jonás Fernández, Paul Tang

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. žádá členské státy, aby pozměnily 
své vnitrostátní daňové rámce s cílem 
snížit daňové překážky přeshraničním 
investicím, včetně postupů výběru daní, a 
aby zvýšily financování dlouhodobých 
investičních příležitostí ze strany 
investorů, a zlepšily tak návratnost 
dlouhodobého spoření pro občany EU;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Gunnar Beck

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. žádá členské státy, aby pozměnily 
své vnitrostátní daňové rámce s cílem 
snížit daňové překážky přeshraničním 
investicím, včetně postupů výběru daní, a 
aby zvýšily financování dlouhodobých 
investičních příležitostí ze strany 
investorů, a zlepšily tak návratnost 
dlouhodobého spoření pro občany EU;

6. připomíná, že daňová politika 
zůstává ve výlučné pravomoci jednotlivých 
členských států;

Or. en
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Pozměňovací návrh 144
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. žádá členské státy, aby pozměnily 
své vnitrostátní daňové rámce s cílem snížit 
daňové překážky přeshraničním 
investicím, včetně postupů výběru daní, a 
aby zvýšily financování dlouhodobých 
investičních příležitostí ze strany 
investorů, a zlepšily tak návratnost 
dlouhodobého spoření pro občany EU;

6. zdůrazňuje, že různé vnitrostátní 
daňové rámce a škodlivá daňová soutěž v 
rámci EU narušují udržitelnost unie 
kapitálových trhů a rovné podmínky a že 
jsou jednou z hlavních překážek pro 
přeshraniční investice; domnívá se, že 
unijní daň vybíraná srážkou by byla 
žádoucí; zdůrazňuje, že integrace 
kapitálových trhů EU zvyšuje naléhavost 
přijetí společného konsolidovaného 
základu daně z příjmů právnických osob a 
zajištění rovných podmínek pro 
společnosti z EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. žádá členské státy, aby pozměnily 
své vnitrostátní daňové rámce s cílem 
snížit daňové překážky přeshraničním 
investicím, včetně postupů výběru daní, a 
aby zvýšily financování dlouhodobých 
investičních příležitostí ze strany investorů, 
a zlepšily tak návratnost dlouhodobého 
spoření pro občany EU;

6. žádá členské státy, aby zvýšily 
financování  dlouhodobých investičních 
příležitostí ze strany investorů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 146
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, Gilles Boyer, Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. žádá členské státy, aby pozměnily 
své vnitrostátní daňové rámce s cílem 
snížit daňové překážky přeshraničním 
investicím, včetně postupů výběru daní, a 
aby zvýšily financování dlouhodobých 
investičních příležitostí ze strany 
investorů, a zlepšily tak návratnost 
dlouhodobého spoření pro občany EU;

6. žádá členské státy, aby splnily 
opakované výzvy ke změně svých 
vnitrostátních daňových rámců s cílem 
snížit daňové překážky přeshraničním 
investicím, mimo jiné harmonizací 
postupů výběru daní a prozkoumáním 
možnosti společného, standardizovaného 
celoevropského systému úlevy od daně 
vybírané srážkou u zdroje inspirovaného 
projektem OECD TRACE s cílem znovu 
vyvážit zvýhodnění dluhu oproti vlastnímu 
kapitálu ve zdanění právnických osob, 
které penalizuje financování inovací 
prostřednictvím soukromých investic, a 
stimulovat dlouhodobé investiční 
příležitosti pro retailové investory s cílem 
pomoci občanům EU dosáhnout lepší 
návratnosti jejich dlouhodobého spoření;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. žádá členské státy, aby pozměnily 
své vnitrostátní daňové rámce s cílem 
snížit daňové překážky přeshraničním 
investicím, včetně postupů výběru daní, a 
aby zvýšily financování dlouhodobých 
investičních příležitostí ze strany investorů, 
a zlepšily tak návratnost dlouhodobého 
spoření pro občany EU;

6. žádá členské státy, aby pozměnily 
své vnitrostátní daňové rámce s cílem 
snížit daňové překážky přeshraničním 
investicím, zejména pokud jde o postupy 
výběru daní, u nichž by se kromě snah o 
sblížení vnitrostátních postupů daňové 
orgány měly zapojit do celoevropské 
digitální platformy, kde jsou daňové 
povinnosti a vrácení daně vybírané 
srážkou napříč jurisdikcemi 
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transparentně zúčtovány tak, aby retailoví 
investoři byli schopni určit návratnost 
svých investic v reálném čase, a aby 
zvýšily financování dlouhodobých 
investičních příležitostí ze strany investorů, 
a zlepšily tak návratnost dlouhodobého 
spoření pro občany EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. žádá členské státy, aby pozměnily 
své vnitrostátní daňové rámce s cílem 
snížit daňové překážky přeshraničním 
investicím, včetně postupů výběru daní, a 
aby zvýšily financování dlouhodobých 
investičních příležitostí ze strany investorů, 
a zlepšily tak návratnost dlouhodobého 
spoření pro občany EU;

6. žádá členské státy, aby zvážily, zda 
pozmění své vnitrostátní daňové rámce s 
cílem snížit daňové překážky 
přeshraničním investicím, včetně postupů 
výběru daní, a aby zvýšily financování 
dlouhodobých investičních příležitostí ze 
strany investorů, a zlepšily tak návratnost 
dlouhodobého spoření pro občany EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Jonás Fernández, Paul Tang

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zastává názor, že jednostranná 
změna vnitrostátních daňových rámců v 
rámci EU s cílem snížit daňové překážky 
pro přeshraniční investice dále 
prohlubuje množství daňových předpisů, 
které musí společnosti s četnými náklady 
dodržovat při přeshraničním působení, a 
skýtá další příležitosti k vyhýbání se 
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daňovým povinnostem; opakuje svou 
výzvu členským státům, aby se dohodly na 
přijetí návrhů týkajících se společného 
konsolidovaného základu daně z příjmů 
právnických osob současně, a aby při tom 
zohlednily stanovisko Parlamentu, které 
již zahrnuje koncepci virtuálního sídla a 
vzorce pro rozdělení; vyzývá členské státy, 
aby překonaly své odlišné postoje k 
CCCTB vzhledem k významu tohoto 
nástroje pro vytvoření rámce, který 
podpoří jistotu, zabrání dvojímu zdanění a 
sníží administrativní náklady, čímž posílí 
přeshraniční investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Frances Fitzgerald

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že unie kapitálových 
trhů by měla být co nejvíce sladěna se 
Zelenou dohodou pro Evropu, a zejména s 
investičním plánem pro udržitelnou 
Evropu; domnívá se, že unie kapitálových 
trhů by se měla zaměřit na přímé investice 
do projektů šetrných k životnímu 
prostředí, a přispívat tak k Agendě pro 
udržitelný rozvoj;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Jonás Fernández

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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7. poukazuje na to, že je důležité 
zvýšit právní jistotu pro přeshraniční 
investice tím, že se zvýší účinnost a 
účelnost vnitrostátních postupů 
insolvence;

7. poukazuje na to, že je důležité 
zvýšit právní jistotu prostřednictvím další 
harmonizace úpadkového práva v EU a 
režimů vlastnictví cenných papírů, 
konkrétně definice „akcionáře“ a jeho 
přirozených práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. poukazuje na to, že je důležité 
zvýšit právní jistotu pro přeshraniční 
investice tím, že se zvýší účinnost a 
účelnost vnitrostátních postupů 
insolvence;

7. poukazuje na to, že je důležité 
zvýšit právní jistotu pro přeshraniční 
investice tím, že se harmonizují 
vnitrostátní postupy insolvence;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. poukazuje na to, že je důležité 
zvýšit právní jistotu pro přeshraniční 
investice tím, že se zvýší účinnost a 
účelnost vnitrostátních postupů insolvence;

7. poukazuje na to, že je důležité 
zvýšit právní jistotu pro přeshraniční 
investice tím, že se zvýší účinnost a 
účelnost vnitrostátních postupů insolvence, 
a tím omezí domácí zvýhodňování, právní 
rizika a náklady;

Or. en
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Pozměňovací návrh 154
Gianna Gancia

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. poukazuje na to, že je důležité 
zvýšit právní jistotu pro přeshraniční 
investice tím, že se zvýší účinnost a 
účelnost vnitrostátních postupů insolvence;

7. poukazuje na to, že je důležité 
zvýšit právní jistotu a uplatňování práva 
pro přeshraniční investice tím, že se zvýší 
účinnost a účelnost vnitrostátních postupů 
insolvence;

Or. it

Pozměňovací návrh 155
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Nicola 
Beer, Ivars Ijabs, Gilles Boyer, Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. poukazuje na to, že je důležité 
zvýšit právní jistotu pro přeshraniční 
investice tím, že se zvýší účinnost a 
účelnost vnitrostátních postupů insolvence;

7. poukazuje na to, že je důležité 
zvýšit právní jistotu pro přeshraniční 
investice tím, že se zvýší účinnost a 
účelnost vnitrostátních postupů insolvence, 
přičemž se zohlední různé právní systémy 
v jednotlivých členských státech, a další 
harmonizací pravidel pro správu a řízení 
společností, včetně společné definice 
„akcionáře“, aby se usnadnil výkon práv 
akcionářů a zapojení společností, do nichž 
se investovalo, v celé EU; vyzývá Komisi, 
aby navrhla legislativní iniciativy a 
případně vydala doporučení pro členské 
státy se zvláštním harmonogramem pro 
jejich plnění a aby usilovala o rychlé 
dosažení významného pokroku;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
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Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. poukazuje na to, že je důležité 
zvýšit právní jistotu pro přeshraniční 
investice tím, že se zvýší účinnost a 
účelnost vnitrostátních postupů insolvence;

7. poukazuje na to, že je důležité 
zvýšit právní jistotu pro přeshraniční 
investice tím, že se zvýší účinnost a 
účelnost vnitrostátních postupů insolvence; 
zdůrazňuje, že je důležité zajistit řádný 
rámec Unie pro právní ochranu pro 
přeshraniční investice v EU poté, co 
skončí platnost dvoustranných dohod o 
investicích uvnitř EU; vyzývá k rychlému 
vytvoření přiměřeného a účinného 
systému právní ochrany pro přeshraniční 
investice v rámci jednotného trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. poukazuje na to, že je důležité 
zvýšit právní jistotu pro přeshraniční 
investice tím, že se zvýší účinnost a 
účelnost vnitrostátních postupů insolvence;

7. poukazuje na to, že je důležité 
zvýšit právní jistotu pro přeshraniční 
investice tím, že se zvýší účinnost a 
účelnost vnitrostátních postupů insolvence; 
vyzývá Komisi, aby předložila ambiciózní 
legislativní návrhy na podporu 
harmonizace úpadkového práva v celé 
Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Pascal Canfin, Ondřej Kovařík, 
Monica Semedo, Ivars Ijabs, Gilles Boyer
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Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že inovativní a 
konkurenceschopné finanční produkty 
EU s celosvětovým dosahem, jako jsou 
SKIPCP a zelené dluhopisy využívající 
budoucí standard EU pro zelené 
dluhopisy, jsou cestou k rozšíření vlivu 
EU na světovém poli a k posílení 
mezinárodní úlohy eura; vyzývá Komisi, 
aby se inspirovala těmito příklady, v 
případě potřeby změnou příslušných 
právních předpisů, s cílem dosáhnout 
stejné úrovně mezinárodního uznávání 
dalších finančních produktů EU, jako 
jsou evropské fondy dlouhodobých 
investic a jednoduché, transparentní 
a standardizované sekuritizace, a 
potenciálních budoucích nástrojů, jako 
jsou sociální dluhopisy;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje význam dlouhodobých 
kapitálových investic účastníků 
finančního trhu pro podporu nezávislých 
evropských podniků v Unii, silných a 
odolných strategických odvětví, 
udržitelného hospodářského růstu a 
prosperity ve prospěch občanů EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
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Gunnar Beck

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je nezbytné dále 
pokročit při zavádění skutečně jednotného 
souboru pravidel pro finanční služby na 
vnitřním trhu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 161
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je nezbytné dále 
pokročit při zavádění skutečně jednotného 
souboru pravidel pro finanční služby na 
vnitřním trhu;

8. zdůrazňuje, že je nezbytné dále 
pokročit při zavádění skutečně jednotného 
souboru pravidel pro finanční služby na 
vnitřním trhu, zejména v oblasti zdanění; 
vyzývá k zavedení daně z finančních 
transakcí na úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Costas Mavrides

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je nezbytné dále 
pokročit při zavádění skutečně jednotného 
souboru pravidel pro finanční služby na 
vnitřním trhu;

8. zdůrazňuje, že je nezbytné dále 
pokročit při zavádění skutečně jednotného 
souboru pravidel pro finanční služby na 
vnitřním trhu, v němž by měl být 
upřednostněn trvalý rozvoj společných 
definic a standardů pro udržitelné 
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finance;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Nicola 
Beer, Ivars Ijabs, Gilles Boyer, Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je nezbytné dále 
pokročit při zavádění skutečně jednotného 
souboru pravidel pro finanční služby na 
vnitřním trhu;

8. zdůrazňuje, že je nezbytné dále 
pokročit při zavádění a prosazování 
skutečně jednotného souboru pravidel pro 
finanční služby na vnitřním trhu; vyzývá 
Komisi a evropské orgány dohledu, aby 
vyvodily závěry ohledně používání 
nástrojů sbližování dohledu 
prostřednictvím pohybů na trhu 
souvisejících s krizí způsobenou 
onemocněním COVID-19 a aby v případě 
potřeby navrhly legislativní a 
nelegislativní iniciativy pro zvýšení 
účinnosti těchto nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Gianna Gancia

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. navrhuje vytvoření databáze 
obsahující standardizované úvěrové a 
finanční informace o malých a středních 
podnicích, které mají v úmyslu získat 
finanční prostředky na kapitálových trzích 
s cílem zvýšit vlastní viditelnost;

Or. it
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Pozměňovací návrh 165
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. podporuje zvýšení transparentnosti 
v zájmu koncových investorů zavedením 
konsolidovaných obchodních informací 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Gunnar Beck

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že je třeba podpořit 
penzijní pojištění; vítá panevropský 
osobní penzijní produkt (PEPP); 
připomíná, že je třeba, aby se na 
panevropské osobní produkty vztahovalo 
stejné daňové zacházení jako na 
vnitrostátní penzijní produkty, aby se tak 
staly jednou z možnosti pro střadatele;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 167
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že je třeba podpořit 
penzijní pojištění; vítá panevropský osobní 

9. zdůrazňuje, že soukromé penzijní 
pojištění, jako je panevropský osobní 
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penzijní produkt (PEPP); připomíná, že je 
třeba, aby se na panevropské osobní 
produkty vztahovalo stejné daňové 
zacházení jako na vnitrostátní penzijní 
produkty, aby se tak staly jednou z 
možnosti pro střadatele;

penzijní produkt (PEPP), je ze své podstaty 
riskantní a v dobách finančních potíží 
mohou lidé zůstat bez ochrany, jak tomu 
bylo v posledních měsících; zdůrazňuje, 
že na panevropské osobní produkty by se 
nemělo vztahovat stejné daňové zacházení 
jako na vnitrostátní penzijní produkty;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že je třeba podpořit 
penzijní pojištění; vítá panevropský osobní 
penzijní produkt (PEPP); připomíná, že je 
třeba, aby se na panevropské osobní 
produkty vztahovalo stejné daňové 
zacházení jako na vnitrostátní penzijní 
produkty, aby se tak staly jednou z 
možnosti pro střadatele;

9. vítá panevropský osobní penzijní 
produkt (PEPP); připomíná členským 
státům, že na panevropské osobní penzijní 
produkty by se mělo vztahovat stejné 
daňové zacházení jako na vnitrostátní 
penzijní produkty, pokud se stávající 
vnitrostátní politiky daňových úlev 
ukázaly jako účinné a omezují se na 
skupiny s nízkými příjmy nebo skupiny, 
které mají nedostatečný přístup k jiným 
kolektivním důchodovým systémům;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Jonás Fernández

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že je třeba podpořit 
penzijní pojištění; vítá panevropský osobní 
penzijní produkt (PEPP); připomíná, že je 
třeba, aby se na panevropské osobní 

9. zdůrazňuje, že je třeba podpořit 
penzijní pojištění; vítá panevropskou 
osobní penzi (PEPP), jejíž právní úprava 
předpokládá, že kapitál by měl být 
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produkty vztahovalo stejné daňové 
zacházení jako na vnitrostátní penzijní 
produkty, aby se tak staly jednou z 
možnosti pro střadatele;

investován s ohledem na environmentální, 
sociální a správní faktory; konstatuje, že 
PEPP je ve vztahu k vnitrostátním 
veřejným důchodovým systémům 
doplňkový a dobrovolný důchodový pilíř; 
vyjadřuje politování nad tím, že nařízení o 
PEPP postrádá skutečný panevropský 
přístup, protože zachovává povolovací 
postup na vnitrostátní úrovni a přiznává 
orgánu EIOPA druhotnou úlohu; 
připomíná, že je třeba, aby se na 
panevropské osobní produkty vztahovalo 
stejné daňové zacházení jako na 
vnitrostátní penzijní produkty, aby se tak 
staly jednou z možnosti pro střadatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel, Costas Mavrides

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že je třeba podpořit 
penzijní pojištění; vítá panevropský osobní 
penzijní produkt (PEPP); připomíná, že je 
třeba, aby se na panevropské osobní 
produkty vztahovalo stejné daňové 
zacházení jako na vnitrostátní penzijní 
produkty, aby se tak staly jednou z 
možnosti pro střadatele;

9. zdůrazňuje, že je třeba podpořit 
penzijní pojištění; vítá panevropskou 
osobní penzi (PEPP), jejíž právní úprava 
předpokládá, že kapitál by měl být 
investován s ohledem na environmentální, 
sociální a správní faktory; konstatuje, že 
PEPP je ve vztahu k vnitrostátním 
veřejným důchodovým systémům 
doplňkový a dobrovolný důchodový pilíř; 
připomíná, že je třeba, aby se na 
panevropské osobní produkty vztahovalo 
stejné daňové zacházení jako na 
vnitrostátní penzijní produkty, aby se tak 
staly jednou z možnosti pro střadatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Nicola Beer, Ivars Ijabs, Gilles Boyer, Engin 
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Eroglu

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že je třeba podpořit 
penzijní pojištění; vítá panevropský osobní 
penzijní produkt (PEPP); připomíná, že je 
třeba, aby se na panevropské osobní 
produkty vztahovalo stejné daňové 
zacházení jako na vnitrostátní penzijní 
produkty, aby se tak staly jednou z 
možnosti pro střadatele;

9. zdůrazňuje, že je třeba podpořit 
penzijní pojištění, zejména důchodové 
zabezpečení v rámci třetího pilíře; vítá 
panevropský osobní penzijní produkt 
(PEPP); připomíná, že daňové zacházení 
bude klíčovým faktorem pro využívání 
budoucích panevropských osobních 
penzijních produktů; připomíná 
doporučení Komise ze dne 26. června 
2017, v němž Komise vyzývá členské státy, 
aby zajistily, že se na panevropské osobní 
penzijní produkty bude vztahovat stejné 
daňové zacházení jako na vnitrostátní 
penzijní produkty; připomíná, že rozvinutý 
a konkurenceschopný trh s produkty 
PEPP ve prospěch retailových 
spotřebitelů vznikne pouze tehdy, budou-li 
všichni poskytovatelé moci působit za 
rovných podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Frances Fitzgerald

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že je třeba podpořit 
penzijní pojištění; vítá panevropský osobní 
penzijní produkt (PEPP); připomíná, že je 
třeba, aby se na panevropské osobní 
produkty vztahovalo stejné daňové 
zacházení jako na vnitrostátní penzijní 
produkty, aby se tak staly jednou z 
možnosti pro střadatele;

9. zdůrazňuje, že je třeba podpořit 
penzijní pojištění, zejména pokud jde o 
důchody v rámci druhého a třetího pilíře, 
vzhledem k obrovským demografickým 
změnám, kterým Unie čelí; vítá 
panevropský osobní penzijní produkt 
(PEPP); připomíná, že je třeba, aby se na 
panevropské osobní produkty vztahovalo 
stejné daňové zacházení jako na 
vnitrostátní penzijní produkty, aby se tak 
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staly jednou z možnosti pro střadatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že je třeba podpořit 
penzijní pojištění; vítá panevropský osobní 
penzijní produkt (PEPP); připomíná, že je 
třeba, aby se na panevropské osobní 
produkty vztahovalo stejné daňové 
zacházení jako na vnitrostátní penzijní 
produkty, aby se tak staly jednou z 
možnosti pro střadatele;

9. zdůrazňuje, že je třeba podpořit 
penzijní pojištění; vítá panevropský osobní 
penzijní produkt (PEPP); připomíná, že je 
třeba, aby se na panevropské osobní 
produkty vztahovalo stejné daňové 
zacházení jako na vnitrostátní penzijní 
produkty, aby se tak staly jednou z 
možnosti pro střadatele; zdůrazňuje 
význam rovných podmínek pro 
poskytovatele produktů PEPP, a to i 
pokud jde o techniky zmírňování rizika v 
investičním procesu; vyzývá k 
důkladnému hodnocení vytvoření trhu s 
PEPP na základě důkazů před dalším 
legislativním přezkumem nařízení o 
panevropském osobním penzijním 
produktu;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vybízí členské státy, aby 
prosazovaly penzijní systémy o více 
pilířích včetně plánů zaměstnaneckého 
penzijního pojištění jako způsobu, jak 
zlepšit tržní dynamiku a zvýšit pobídky k 

10. vyjadřuje přesvědčení, že stát by 
neměl podporovat soukromé důchody, na 
něž by se nemělo vtahovat žádné 
osvobození od daně ani daňové 
zvýhodnění;
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investování; vyjadřuje přesvědčení, že je 
třeba oživit soukromé důchody a učinit je 
atraktivnější; vybízí k účasti investorů na 
dlouhodobých produktech, na něž by se 
vztahovalo snížení daní nebo politiky 
daňových výjimek;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vybízí členské státy, aby 
prosazovaly penzijní systémy o více 
pilířích včetně plánů zaměstnaneckého 
penzijního pojištění jako způsobu, jak 
zlepšit tržní dynamiku a zvýšit pobídky k 
investování; vyjadřuje přesvědčení, že je 
třeba oživit soukromé důchody a učinit je 
atraktivnější; vybízí k účasti investorů na 
dlouhodobých produktech, na něž by se 
vztahovalo snížení daní nebo politiky 
daňových výjimek;

10. zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby 
všichni evropští občané mohli pobírat 
spolehlivé a přiměřené důchody a aby v 
tomto ohledu hrály hlavní úlohu veřejné a 
kolektivní systémy sociálního zabezpečení, 
které ji musí nadále hrát, zejména pokud 
jde o skupiny obyvatelstva s nízkými a 
středními příjmy; domnívá se, že rozvoj 
soukromých penzijních produktů by měl 
zajistit vysoké standardy ochrany 
spotřebitele a transparentnost; vybízí k 
účasti investorů na dlouhodobých 
produktech;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Linea 
Søgaard-Lidell, Nicola Beer, Monica Semedo, Ivars Ijabs, Gilles Boyer, Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vybízí členské státy, aby 
prosazovaly penzijní systémy o více 

10. vybízí členské státy, aby 
prosazovaly penzijní systémy o více 
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pilířích včetně plánů zaměstnaneckého 
penzijního pojištění jako způsobu, jak 
zlepšit tržní dynamiku a zvýšit pobídky k 
investování; vyjadřuje přesvědčení, že je 
třeba oživit soukromé důchody a učinit je 
atraktivnější; vybízí k účasti investorů na 
dlouhodobých produktech, na něž by se 
vztahovalo snížení daní nebo politiky 
daňových výjimek;

pilířích včetně plánů zaměstnaneckého 
penzijního pojištění a osobních penzijních 
plánů jako způsobu, jak rozšířit seskupení 
evropského kapitálu dostupného pro 
investice ve strategických odvětvích 
prostřednictvím pobídek pro dlouhodobé 
investice; vyjadřuje přesvědčení, že je 
třeba oživit soukromé důchody a učinit je 
atraktivnější; vybízí k účasti investorů na 
dlouhodobých produktech, na něž by se 
vztahovaly politiky daňových pobídek, 
které podporují rovné podmínky pro 
všechny poskytovatele a typy produktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Frances Fitzgerald

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vybízí členské státy, aby 
prosazovaly penzijní systémy o více 
pilířích včetně plánů zaměstnaneckého 
penzijního pojištění jako způsobu, jak 
zlepšit tržní dynamiku a zvýšit pobídky k 
investování; vyjadřuje přesvědčení, že je 
třeba oživit soukromé důchody a učinit je 
atraktivnější; vybízí k účasti investorů na 
dlouhodobých produktech, na něž by se 
vztahovalo snížení daní nebo politiky 
daňových výjimek;

10. vybízí členské státy, aby 
prosazovaly penzijní systémy o více 
pilířích včetně plánů zaměstnaneckého 
penzijního pojištění jako způsobu, jak 
zlepšit tržní dynamiku a zvýšit pobídky k 
investování; vyjadřuje přesvědčení, že je 
třeba oživit soukromé důchody a učinit je 
atraktivnější; doporučuje zejména, aby 
byly využívány systémy automatického 
členství jako způsob, jak v Unii vybudovat 
penzijní pojištění a penzijní krytí; vybízí k 
účasti investorů na dlouhodobých 
produktech, na něž by se vztahovalo 
snížení daní nebo politiky daňových 
výjimek;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vybízí členské státy, aby 
prosazovaly penzijní systémy o více 
pilířích včetně plánů zaměstnaneckého 
penzijního pojištění jako způsobu, jak 
zlepšit tržní dynamiku a zvýšit pobídky k 
investování; vyjadřuje přesvědčení, že je 
třeba oživit soukromé důchody a učinit je 
atraktivnější; vybízí k účasti investorů na 
dlouhodobých produktech, na něž by se 
vztahovalo snížení daní nebo politiky 
daňových výjimek;

10. vybízí členské státy, aby 
prosazovaly penzijní systémy o více 
pilířích včetně plánů zaměstnaneckého 
penzijního pojištění jako způsobu, jak 
zlepšit tržní dynamiku a zvýšit pobídky k 
investování; vyjadřuje přesvědčení, že je 
třeba oživit fondové důchody a učinit je 
atraktivnější; vyzývá k přijetí opatření k 
překonání překážek, které brání 
koexistenci veřejných a soukromých 
penzijních systémů; vybízí k účasti 
investorů na dlouhodobých produktech, na 
něž by se vztahovalo snížení daní nebo 
politiky daňových výjimek;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vybízí členské státy, aby 
prosazovaly penzijní systémy o více 
pilířích včetně plánů zaměstnaneckého 
penzijního pojištění jako způsobu, jak 
zlepšit tržní dynamiku a zvýšit pobídky k 
investování; vyjadřuje přesvědčení, že je 
třeba oživit soukromé důchody a učinit je 
atraktivnější; vybízí k účasti investorů na 
dlouhodobých produktech, na něž by se 
vztahovalo snížení daní nebo politiky 
daňových výjimek;

10. zdůrazňuje, že demografický vývoj 
vyžaduje, aby průběžně financované 
důchodové systémy byly doplněny o 
celoživotní inteligentní spoření a 
investování; vybízí členské státy, aby 
prosazovaly penzijní systémy o více 
pilířích včetně plánů zaměstnaneckého 
penzijního pojištění jako způsobu, jak 
zlepšit tržní dynamiku a zvýšit pobídky k 
investování; vyjadřuje přesvědčení, že je 
třeba oživit soukromé důchody a učinit je 
atraktivnější; vybízí k účasti investorů na 
dlouhodobých produktech, na něž by se 
vztahovalo snížení daní nebo politiky 
daňových výjimek;

Or. en
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Pozměňovací návrh 180
Gunnar Beck

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vybízí členské státy, aby 
prosazovaly penzijní systémy o více 
pilířích včetně plánů zaměstnaneckého 
penzijního pojištění jako způsobu, jak 
zlepšit tržní dynamiku a zvýšit pobídky k 
investování; vyjadřuje přesvědčení, že je 
třeba oživit soukromé důchody a učinit je 
atraktivnější; vybízí k účasti investorů na 
dlouhodobých produktech, na něž by se 
vztahovalo snížení daní nebo politiky 
daňových výjimek;

10. vybízí členské státy, aby 
prosazovaly penzijní systémy o více 
pilířích včetně plánů zaměstnaneckého 
penzijního pojištění jako způsobu, jak 
zlepšit tržní dynamiku a zvýšit pobídky k 
investování; vyjadřuje přesvědčení, že 
soukromé důchody jsou nedílnou součástí 
důchodového plánování občanů EU; 
vybízí k účasti investorů na dlouhodobých 
produktech představujících nízké riziko, na 
něž by se vztahovalo snížení daní nebo 
politiky daňových výjimek;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel, Costas Mavrides

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vybízí členské státy, aby 
prosazovaly penzijní systémy o více 
pilířích včetně plánů zaměstnaneckého 
penzijního pojištění jako způsobu, jak 
zlepšit tržní dynamiku a zvýšit pobídky k 
investování; vyjadřuje přesvědčení, že je 
třeba oživit soukromé důchody a učinit je 
atraktivnější; vybízí k účasti investorů na 
dlouhodobých produktech, na něž by se 
vztahovalo snížení daní nebo politiky 
daňových výjimek;

10. vybízí členské státy, aby 
prosazovaly penzijní systémy o více 
pilířích včetně plánů zaměstnaneckého 
penzijního pojištění jako způsobu, jak 
zlepšit tržní dynamiku a zvýšit pobídky k 
investování; vyjadřuje přesvědčení, že je 
třeba oživit soukromé důchody a učinit je 
atraktivnější; vybízí k účasti investorů na 
dlouhodobých produktech, na něž by se 
vztahovalo snížení daní nebo politiky 
daňových výjimek koncipovaných tak, aby 
měly obecnější hospodářský a sociální 
přínos;
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Or. en

Pozměňovací návrh 182
Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Jessica Polfjärd, Lefteris Christoforou

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. bere na vědomí omezené využívání 
nástroje evropského fondu dlouhodobých 
investic v celé Evropské unii; vybízí 
Komisi, aby s ohledem na zkušenosti od 
jeho vstupu v platnost přezkoumala 
nařízení o evropském fondu 
dlouhodobých investic s cílem plně využít 
jeho potenciál;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Christophe Hansen, Jessica Polfjärd, Lefteris Christoforou

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. vybízí Komisi, aby zvážila zavedení 
režimu „de minimis“ nebo režimu 
osvobození EU za účelem distribuce ve 
prospěch profesionálních a/nebo 
poloprofesionálních investorů v rámci 
SKIPCP.

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Jonás Fernández

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. připomíná, že směrnice Solventnost 
II vyžaduje provedení přezkumu do konce 
roku 2020 a že Evropský orgán pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění (EIOPA) poskytne Komisi 
technické poradenství po konzultacích s 
různými zúčastněnými stranami; požaduje, 
aby Komise a EIOPA zvážily úpravu 
kapitálových požadavků pro investování 
do základního kapitálu a soukromých 
dluhů, zejména MSP;

11. připomíná, že směrnice Solventnost 
II vyžaduje provedení přezkumu do konce 
roku 2020 a že Evropský orgán pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění (EIOPA) poskytne Komisi 
technické poradenství po konzultacích s 
různými zúčastněnými stranami;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. připomíná, že směrnice Solventnost 
II vyžaduje provedení přezkumu do konce 
roku 2020 a že Evropský orgán pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění (EIOPA) poskytne Komisi 
technické poradenství po konzultacích s 
různými zúčastněnými stranami; požaduje, 
aby Komise a EIOPA zvážily úpravu 
kapitálových požadavků pro investování 
do základního kapitálu a soukromých 
dluhů, zejména MSP;

11. připomíná, že směrnice Solventnost 
II vyžaduje provedení přezkumu do konce 
roku 2020 a že Evropský orgán pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění (EIOPA) poskytne Komisi 
technické poradenství po konzultacích s 
různými zúčastněnými stranami; 
zdůrazňuje, že tato příležitost by měla být 
využita k posílení finanční stability odvětví 
pojišťovnictví a k ochraně pojistníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. připomíná, že směrnice Solventnost 
II vyžaduje provedení přezkumu do konce 
roku 2020 a že Evropský orgán pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění (EIOPA) poskytne Komisi 
technické poradenství po konzultacích s 
různými zúčastněnými stranami; požaduje, 
aby Komise a EIOPA zvážily úpravu 
kapitálových požadavků pro investování do 
základního kapitálu a soukromých dluhů, 
zejména MSP;

11. připomíná, že směrnice Solventnost 
II vyžaduje provedení přezkumu do konce 
roku 2020 a že Evropský orgán pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění (EIOPA) poskytne Komisi 
technické poradenství po konzultacích s 
různými zúčastněnými stranami; požaduje, 
aby Komise a EIOPA zvážily úpravu 
kapitálových požadavků pro investování do 
základního kapitálu a soukromých dluhů, 
zejména MSP, mimo jiné pomocí přístupu 
interního modelu;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. připomíná, že směrnice Solventnost 
II vyžaduje provedení přezkumu do konce 
roku 2020 a že Evropský orgán pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění (EIOPA) poskytne Komisi 
technické poradenství po konzultacích s 
různými zúčastněnými stranami; požaduje, 
aby Komise a EIOPA zvážily úpravu 
kapitálových požadavků pro investování do 
základního kapitálu a soukromých dluhů, 
zejména MSP;

11. připomíná, že směrnice Solventnost 
II vyžaduje provedení přezkumu do konce 
roku 2020 a že Evropský orgán pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění (EIOPA) poskytne Komisi 
technické poradenství po konzultacích s 
různými zúčastněnými stranami; požaduje, 
aby Komise a EIOPA zvážily úpravu 
kapitálových požadavků pro investování do 
základního kapitálu a soukromých dluhů, 
zejména MSP, mimo jiné pomocí přístupu 
interního modelu;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Ondřej 
Kovařík, Martin Hlaváček, Nicola Beer, Monica Semedo, Ivars Ijabs, Gilles Boyer, 
Engin Eroglu
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Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. připomíná, že směrnice Solventnost 
II vyžaduje provedení přezkumu do konce 
roku 2020 a že Evropský orgán pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění (EIOPA) poskytne Komisi 
technické poradenství po konzultacích s 
různými zúčastněnými stranami; požaduje, 
aby Komise a EIOPA zvážily úpravu 
kapitálových požadavků pro investování do 
základního kapitálu a soukromých dluhů, 
zejména MSP;

11. připomíná, že směrnice Solventnost 
II vyžaduje provedení přezkumu do konce 
roku 2020 a že Evropský orgán pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění (EIOPA) poskytne Komisi 
technické poradenství po konzultacích s 
různými zúčastněnými stranami; požaduje, 
aby Komise a EIOPA zvážily úpravu 
kapitálových požadavků pro investování do 
základního kapitálu a soukromých dluhů, 
zejména MSP a společností se střední tržní 
kapitalizací, s cílem zajistit, aby pobídky 
pro pojistitele a penzijní fondy 
neznevýhodňovaly kapitálové investice; 
důrazně vyzývá pojistitele a zajistitele, aby 
vyvodili závěry z krize COVID-19, a to i 
pokud jde o krytí rizik spojených s 
pandemií; vybízí k rychlému ukončování 
vnitrostátních výjimek a k omezení tzv. 
gold-platingu při vnitrostátním provádění 
směrnice Solventnost II s cílem podpořit 
harmonizaci a integraci pojistného a 
zajistného trhu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že je třeba vytvořit a 
stimulovat dostupnost vhodných 
udržitelných aktiv; vybízí Komisi, aby 
předložila legislativní iniciativu pro 
standard EU pro zelené dluhopisy; vyzývá 
k dalším diskusím o vytvoření evropského 
bezpečného aktiva na základě hodnocení 
návrhu týkajícího se cenných papírů 
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zajištěných státními dluhopisy a možného 
vývoje, které provede Komise, s cílem 
posílit mezinárodní úlohu eura, 
stabilizovat finanční trhy a umožnit 
bankám diverzifikovat svá portfolia;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá Komisi, aby při provádění 
standardů dokončeného rámce Basel III 
věnovala náležitou pozornost i) 
ustanovením, která mají vliv na 
formování trhu ze strany bank a 
nebankovních institucí, a ii) rizikovým 
vahám vztahujícím se na investice bank 
do vlastního kapitálu, zejména v případě 
dlouhodobého kapitálu malých a 
středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá Komisi, aby při provádění 
standardů „dokončování rámce Basel III“ 
věnovala náležitou pozornost rizikovým 
vahám vztahujícím se na investice bank 
do vlastního kapitálu, zejména v případě 
dlouhodobého kapitálu malých a 
středních podniků;
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Or. en

Pozměňovací návrh 192
Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. konstatuje, že v oblasti informací o 
trhu vznikly oligopolní struktury; vyzývá 
Evropskou komisi, aby prozkoumala 
zneužití dominantního postavení ze strany 
poskytovatelů dat;

Or. de

Pozměňovací návrh 193
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 
předložila legislativní návrh evropského 
jednotného přístupového místa pro 
finanční a nefinanční informace týkající 
se kótovaných a nekótovaných společností 
EU, a to při dodržení zásady 
proporcionality, je-li to vhodné; domnívá 
se, že takovým projektem by měl být 
pověřen orgán ESMA v úzké spolupráci s 
Evropskou poradní skupinou pro účetní 
výkaznictví a že poskytované informace 
musí být od počátku založeny na 
integrovaném podávání zpráv, včetně 
naléhavě potřebných srovnatelných, 
standardizovaných a transparentních 
informací týkajících se environmentální 
udržitelnosti, jak je stanoveno v nařízení o 
taxonomii, jakož i informací týkajících se 
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sociálních a správních aspektů 
udržitelnosti v souladu s nařízením o 
zveřejňování informací souvisejících s 
udržitelnosti v odvětví finančních služeb a 
se směrnicí o vykazování nefinančních 
informací; 

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. vyzývá Komisi, aby v souladu s 
doporučením ve zprávě fóra na vysoké 
úrovni předložila legislativní návrh na 
vytvoření evropského jednotného 
přístupového místa pro údaje o 
společnostech; toto místo bude sloužit 
jako unijní digitální a jednotné kontaktní 
místo pro veřejné finanční i nefinanční 
informace o společnostech v EU; mělo by 
být jedinou platformou vytvořenou a 
řízenou orgánem ESMA; v tomto ohledu 
by měl legislativní návrh zajistit, aby byl 
orgánu ESMA poskytnut dostatečný čas, 
finanční prostředky a zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel, Costas Mavrides

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že je třeba, aby 
evropské a vnitrostátní orgány dohledu 
překonaly vzájemné rozdíly; vyzývá ke 

12. zdůrazňuje, že je třeba, aby 
evropské a vnitrostátní orgány dohledu 
překonaly vzájemné rozdíly; vyzývá ke 
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sbližování v oblasti dohledu, aby se 
prosadil společný evropský model, pod 
vedením Evropského orgánu pro cenné 
papíry a trhy (ESMA), na snížení 
stávajících překážek pro přeshraniční 
finanční operace;

sbližování v oblasti dohledu, aby se 
prosadil společný evropský model dohledu 
a bezproblémové vymáhání, pod vedením 
Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy 
(ESMA) a případně EIOPA, na snížení 
stávajících překážek pro přeshraniční 
finanční operace; je si vědom toho, že 
sbližování by bylo nejlépe dosaženo v 
decentralizovaném rámci, který 
vnitrostátním orgánům dohledu 
umožňuje, aby plnily své funkce blíže 
účastníkům trhu; domnívá se, že nejlepší 
pokus o toto sbližování proběhl v rámci 
programů Digitální Evropa;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že je třeba, aby 
evropské a vnitrostátní orgány dohledu 
překonaly vzájemné rozdíly; vyzývá ke 
sbližování v oblasti dohledu, aby se 
prosadil společný evropský model, pod 
vedením Evropského orgánu pro cenné 
papíry a trhy (ESMA), na snížení 
stávajících překážek pro přeshraniční 
finanční operace;

12. vyzývá ke sbližování v oblasti 
dohledu, aby se prosadil společný evropský 
model, pod vedením Evropského orgánu 
pro cenné papíry a trhy (ESMA), za 
předpokladu, že nedojde k žádnému 
rozmělnění platných nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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12. zdůrazňuje, že je třeba, aby 
evropské a vnitrostátní orgány dohledu 
překonaly vzájemné rozdíly; vyzývá ke 
sbližování v oblasti dohledu, aby se 
prosadil společný evropský model, pod 
vedením Evropského orgánu pro cenné 
papíry a trhy (ESMA), na snížení 
stávajících překážek pro přeshraniční 
finanční operace;

12. zdůrazňuje, že je třeba účinné a 
efektivní spolupráce evropských a 
vnitrostátních orgánů dohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Christophe Hansen, Jessica Polfjärd, Lefteris Christoforou

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že je třeba, aby 
evropské a vnitrostátní orgány dohledu 
překonaly vzájemné rozdíly; vyzývá ke 
sbližování v oblasti dohledu, aby se 
prosadil společný evropský model, pod 
vedením Evropského orgánu pro cenné 
papíry a trhy (ESMA), na snížení 
stávajících překážek pro přeshraniční 
finanční operace;

12. zdůrazňuje, že je třeba, aby 
evropské a vnitrostátní orgány dohledu 
překonaly vzájemné rozdíly; vyzývá k 
posílení sbližování v oblasti dohledu za 
účelem snížení stávajících překážek pro 
přeshraniční finanční operace;

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že je třeba, aby 
evropské a vnitrostátní orgány dohledu 
překonaly vzájemné rozdíly; vyzývá ke 
sbližování v oblasti dohledu, aby se 
prosadil společný evropský model, pod 

12. zdůrazňuje, že je třeba, aby 
evropské a vnitrostátní orgány dohledu 
překonaly vzájemné rozdíly; vyzývá k 
vytvoření evropského modelu 
posíleného sbližování v oblasti dohledu za 
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vedením Evropského orgánu pro cenné 
papíry a trhy (ESMA), na snížení 
stávajících překážek pro přeshraniční 
finanční operace;

účelem snížení stávajících překážek pro 
přeshraniční finanční operace; v této 
souvislosti by orgán ESMA a vnitrostátní 
orgány dohledu měly postupovat jednotně 
a zajišťovat jednotný, účinný a 
koordinovaný dohled nad trhy EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Billy Kelleher, Martin Hlaváček, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Nicola Beer, 
Engin Eroglu, Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že je třeba, aby 
evropské a vnitrostátní orgány dohledu 
překonaly vzájemné rozdíly; vyzývá ke 
sbližování v oblasti dohledu, aby se 
prosadil společný evropský model, pod 
vedením Evropského orgánu pro cenné 
papíry a trhy (ESMA), na snížení 
stávajících překážek pro přeshraniční 
finanční operace;

12. zdůrazňuje, že je zapotřebí 
sbližování v oblasti dohledu, aby se 
prosadil společný evropský model, 
zdůrazňuje klíčovou úlohu evropských 
orgánů dohledu v tomto směru; 
připomíná dodatečné pravomoci a 
strukturální změny evropských orgánů 
dohledu v důsledku nedávno přijatého 
nařízení (EU) 2019/2175; vyzývá evropské 
orgány dohledu, aby společně s 
vnitrostátními orgány dohledu tyto změny 
co nejdříve zavedly a provedly, aby 
evropské orgány dohledu mohly 
postupovat rychle s cílem zachovat 
finanční stabilitu, řádné fungování a 
integritu trhu a omezit stávající překážky 
pro přeshraniční finanční operace;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, Gilles Boyer, Luis Garicano

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že je třeba, aby 
evropské a vnitrostátní orgány dohledu 
překonaly vzájemné rozdíly; vyzývá ke 
sbližování v oblasti dohledu, aby se 
prosadil společný evropský model, pod 
vedením Evropského orgánu pro cenné 
papíry a trhy (ESMA), na snížení 
stávajících překážek pro přeshraniční 
finanční operace;

12. zdůrazňuje, že je třeba, aby 
evropské a vnitrostátní orgány dohledu 
úzce spolupracovaly, zejména pokud jde o 
jednotnost dohledu a sdílení informací; 
vyzývá ke změnám nařízení o orgánu 
ESMA, které zajistí, aby orgán ESMA 
mohl postupovat přímo a rozhodně a 
zasáhnout v případě, že vnitrostátní 
orgány dohledu neplní účinně svou 
povinnost, jíž je předcházet závažným 
hrozbám pro řádné fungování a integritu 
finančních trhů nebo stabilitu finančního 
systému v Unii; důrazně vyzývá Komisi, 
aby předložila ambiciózní reformu řízení 
orgánu ESMA, včetně jmenování 
nezávislých členů správní rady, s 
posílenými pravomocemi v oblasti 
sbližování dohledu nad přeshraničními 
činnostmi, přímého dohledu a 
předcházení závažným hrozbám pro řádné 
fungování a integritu finančních trhů 
nebo stabilitu finančního systému v Unii; 
konstatuje, že omezený dopad sbližování 
dohledu na podporu společného 
evropského modelu by měl vést k posílení 
postavení Evropského orgánu pro cenné 
papíry a trhy (ESMA), Evropského orgánu 
pro pojišťovnictví a zaměstnanecké 
penzijní pojištění (EIOPA) a Evropského 
orgánu pro bankovnictví (EBA), jež by 
měly hrát výraznější úlohu při snížení 
stávajících překážek pro přeshraniční 
finanční operace;

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Frances Fitzgerald

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že je třeba, aby 12. zdůrazňuje, že je třeba, aby 
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evropské a vnitrostátní orgány dohledu 
překonaly vzájemné rozdíly; vyzývá ke 
sbližování v oblasti dohledu, aby se 
prosadil společný evropský model, pod 
vedením Evropského orgánu pro cenné 
papíry a trhy (ESMA), na snížení 
stávajících překážek pro přeshraniční 
finanční operace;

evropské a vnitrostátní orgány dohledu 
spolupracovaly v zájmu skutečného 
sbližování v oblasti dohledu a prosazování 
společného evropského modelu, pod 
vedením Evropského orgánu pro cenné 
papíry a trhy (ESMA), na snížení 
stávajících překážek pro přeshraniční 
finanční operace; bere na vědomí význam 
orgánů ESMA, EIOPA a EBA v tomto 
procesu a zároveň respektuje úlohu 
příslušných vnitrostátních orgánů, jak je 
stanovena v nedávno dohodnutém 
přezkumu Evropského systému dohledu 
nad finančním trhem (ESFS);

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že je třeba, aby 
evropské a vnitrostátní orgány dohledu 
překonaly vzájemné rozdíly; vyzývá ke 
sbližování v oblasti dohledu, aby se 
prosadil společný evropský model, pod 
vedením Evropského orgánu pro cenné 
papíry a trhy (ESMA), na snížení 
stávajících překážek pro přeshraniční 
finanční operace;

12. zdůrazňuje, že je třeba úzké 
spolupráce evropských a vnitrostátních 
orgánů dohledu; vyzývá ke sbližování v 
oblasti dohledu, aby se prosadil společný 
model, pod vedením Evropského orgánu 
pro cenné papíry a trhy (ESMA), na 
snížení stávajících překážek pro 
přeshraniční finanční operace;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že je třeba, aby 
evropské a vnitrostátní orgány dohledu 
překonaly vzájemné rozdíly; vyzývá ke 
sbližování v oblasti dohledu, aby se 
prosadil společný evropský model, pod 
vedením Evropského orgánu pro cenné 
papíry a trhy (ESMA), na snížení 
stávajících překážek pro přeshraniční 
finanční operace;

12. zdůrazňuje, že je třeba, aby 
evropské a vnitrostátní orgány dohledu 
překonaly vzájemné rozdíly; vyzývá ke 
sbližování právních předpisů a dohledu, 
aby se prosadil účinnější společný model 
dohledu pod vedením Evropského orgánu 
pro cenné papíry a trhy (ESMA) s cílem 
zajistit odpovídající dohled nad 
přeshraničními finančními operacemi; 
domnívá se, že orgánu ESMA by měly být 
uděleny rozsáhlejší pravomoci a zdroje, 
zejména dodatečné pravomoci přímého 
dohledu nad velkými účastníky 
finančního trhu a další intervenční 
pravomoci u produktů v oblasti 
přeshraniční finanční činnosti; domnívá 
se, že rada orgánů dohledu Evropského 
orgánu pro cenné papíry a trhy by měla 
zahrnovat nezávislé členy s cílem omezit 
riziko střetu zájmů vnitrostátních orgánů 
dohledu a zvýšit účinnost dohledu na 
úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že je třeba, aby 
evropské a vnitrostátní orgány dohledu 
překonaly vzájemné rozdíly; vyzývá ke 
sbližování v oblasti dohledu, aby se 
prosadil společný evropský model, pod 
vedením Evropského orgánu pro cenné 
papíry a trhy (ESMA), na snížení 
stávajících překážek pro přeshraniční 
finanční operace;

12. zdůrazňuje, že je třeba, aby 
evropské a vnitrostátní orgány dohledu 
překonaly vzájemné rozdíly; vyzývá ke 
sbližování v oblasti dohledu, aby se 
prosadil společný evropský model, pod 
vedením Evropského orgánu pro cenné 
papíry a trhy (ESMA), na snížení 
stávajících překážek pro přeshraniční 
finanční operace;

je velmi znepokojen odhaleními v 
návaznosti na skandál Wirecard ohledně 
nedostatků v dohledu; zdůrazňuje, že 
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důvěryhodné audity jsou nezbytnými 
nástroji k vybudování důvěry ve finanční 
situaci společností;
konstatuje, že tyto audity lze provádět 
pouze tehdy, existuje-li zcela nezávislý 
vztah mezi auditorem a klientem, a že tato 
nezávislost nemůže být v žádném případě 
ovlivněna poskytováním neauditorských 
služeb auditovanému subjektu;
vyzývá proto Komisi, aby urychleně 
přezkoumala nařízení č. 537/2014 o 
povinném auditu subjektů veřejného 
zájmu s cílem posílit pravidla střídání, 
zajistit úplné právní oddělení mezi 
poskytováním auditorských a 
neauditorských služeb a zajistit, aby orgán 
ESMA získal přímé pravomoci v oblasti 
dohledu v odvětví auditu;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. žádá Komisi, orgán ESMA, 
Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) a 
jednotný mechanismus dohledu, aby 
posoudily, do jaké míry lze skandál 
Wirecard připsat nedostatkům v 
evropském regulačním rámci v oblasti 
auditu a dohledu. Zejména jsou-li 
vnitrostátní a evropské orgány dohledu 
dostatečně vybaveny k účinnému dohledu 
nad velkými přeshraničními finančními 
institucemi se složitými obchodními 
modely, které zahrnují různé jurisdikce 
třetích zemí i více podnikových vrstev 
společností. Jaké poznatky lze z tohoto 
případu vyvodit v souvislosti s dalším 
rozvojem evropského rámce regulace a 
dohledu, zejména v souvislosti s akčním 
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plánem unie kapitálových trhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že hospodářská soutěž, 
výběr a otevřený přístup mezi tržními 
infrastrukturami v rámci celého 
hodnotového řetězce provádění jsou 
základními zásadami unie kapitálových 
trhů; podporuje rozmanitost obchodních 
mechanismů, které se zabývají různými 
obchodními strategiemi, tržními 
podmínkami a investičními cíli jak v EU, 
tak celosvětově; domnívá se, že 
nedodržování těchto zásad v 
nadcházejících diskusích o přezkumu 
rámce směrnice MiFID / nařízení MiFIR 
by mohlo vést k tomu, že by došlo k 
obnovení monopolních vnitrostátních 
burzovních struktur na úkor evropských 
ekonomik a koncových investorů;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Jonás Fernández

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. v této souvislosti vyzývá k 
nadcházející revizi nařízení EU o 
finančních službách s cílem přidělit větší 
pravomoci dohledu a regulační pravomoci 
orgánům dohledu EU, konkrétně orgánu 
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ESMA, včetně přímého dohledu nad 
určitými segmenty trhu a větších 
pravomocí v oblasti intervence u 
produktů; dále připomíná, že je třeba 
reformovat strukturu řízení evropských 
orgánů dohledu, aby byly skutečně 
nezávislé na vnitrostátních orgánech 
dohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Costas Mavrides

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi, aby zajistila řádné 
financování subjektů občanské 
společnosti a zástupců spotřebitelů v 
oblasti finančních služeb, kteří tvůrcům 
politik a regulačním orgánům nabízejí 
neocenitelný přehled a nezávislé 
hodnocení;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že je třeba dosáhnout 
pokroku v oblasti společných evropských 
standardů, aby se snížilo riziko 
roztříštěnosti vyplývající z uplatňování 
vnitrostátních možností a volnosti 
rozhodování;

Or. en



AM\1209082CS.docx 109/174 PE654.028v01-00

CS

Pozměňovací návrh 211
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. zdůrazňuje účinnost, jíž lze 
dosáhnout postupným udělováním 
přímých pravomocí dohledu orgánu 
ESMA nad ústředními protistranami EU 
a centrálními depozitáři EU v souladu s 
jejich přeshraniční činností a koncentrací 
trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. připomíná, že regulace finančních 
služeb je velmi složitý projekt, který 
zahrnuje regulace na mezinárodní, 
evropské a vnitrostátní úrovni; vybízí 
všechny zúčastněné strany, aby se touto 
složitostí zabývaly pro zajištění 
proporcionality finanční regulace a pro 
odstranění zbytečné administrativní 
zátěže;

13. připomíná, že regulace finančních 
služeb je velmi složitý projekt, který 
zahrnuje regulace na mezinárodní, 
evropské a vnitrostátní úrovni; vybízí 
všechny zúčastněné strany, aby se touto 
složitostí zabývaly pro zajištění 
proporcionality finanční regulace;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
José Gusmão

Návrh usnesení
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Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. připomíná, že regulace finančních 
služeb je velmi složitý projekt, který 
zahrnuje regulace na mezinárodní, 
evropské a vnitrostátní úrovni; vybízí 
všechny zúčastněné strany, aby se touto 
složitostí zabývaly pro zajištění 
proporcionality finanční regulace a pro 
odstranění zbytečné administrativní 
zátěže;

13. připomíná, že regulace finančních 
služeb je velmi složitý projekt, který 
zahrnuje regulace na mezinárodní, 
evropské a vnitrostátní úrovni; vybízí 
všechny zúčastněné strany, aby se touto 
složitostí zabývaly pro zajištění 
proporcionality finanční regulace;

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Caroline Nagtegaal, Linea Søgaard-Lidell, 
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Ivars Ijabs, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. připomíná, že regulace finančních 
služeb je velmi složitý projekt, který 
zahrnuje regulace na mezinárodní, 
evropské a vnitrostátní úrovni; vybízí 
všechny zúčastněné strany, aby se touto 
složitostí zabývaly pro zajištění 
proporcionality finanční regulace a pro 
odstranění zbytečné administrativní zátěže;

13. připomíná, že regulace finančních 
služeb je velmi složitý projekt, který 
zahrnuje regulace na mezinárodní, 
evropské a vnitrostátní úrovni; vybízí 
všechny zúčastněné strany, aby se touto 
složitostí zabývaly pro zajištění 
proporcionality finanční regulace a pro 
odstranění zbytečné administrativní zátěže; 
konstatuje rovněž, že proporcionalita 
finanční regulace může někdy vést k větší 
složitosti, a vyzývá Komisi a členské státy, 
aby se zavázaly k významnému úsilí o 
zefektivnění a harmonizaci stávajících a 
budoucích pravidel, a to postupným 
rušením vnitrostátních výjimek podle 
potřeby a předcházením tzv. gold-platingu 
právních předpisů EU na vnitrostátní 
úrovni; zdůrazňuje, že nařízení s jasnými 
harmonogramy pro přechod a postupné 
ukončování stávajících režimů mohou 
vytvořit bezproblémovou a trvalou cestu 
ke sbližování právních předpisů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 215
Jonás Fernández

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. je znepokojen nedávným 
skandálem týkajícím se německé fintech 
společnosti Wirecard a rovněž úlohou a 
potenciálními nedostatky německého 
orgánu finančního dohledu a úlohy 
jednoho z auditorů Ernst and Young; 
zdůrazňuje význam systematického 
dohledu, pokud jde o oblast působnosti a 
uplatňování bez ohledu na to, kdo je 
poskytovatelem, pokud jsou poskytovanou 
klíčovou službou služby finanční; vyzývá 
EU a příslušné vnitrostátní orgány, aby 
pokračovaly v důkladném šetření mimo 
jiné ohledně přiměřenosti reakce v oblasti 
dohledu, nezávislosti auditora, správy a 
řízení společnosti a chybějících 
finančních prostředků; vyzývá Komisi, 
aby prozkoumala způsoby, jak zlepšit 
fungování účetního odvětví, a to i 
prostřednictvím společných auditů a 
oddělení poradenských a auditorských 
služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Sven Simon

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. konstatuje, že s ohledem na 
nedávné skandály, například případ 
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Wirecardu v Německu, musí být posílena 
nezávislost a odpovědnost auditorů a 
regulačních orgánů a musí být proveden 
důkladný přezkum veškerých stávajících 
nařízení o boji proti podvodům;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Frances Fitzgerald

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. opakuje svou výzvu uvedenou v 
usnesení Parlamentu ze dne 19. ledna 
2016 o hodnocení a výzvách regulace 
finančních služeb v EU, aby Komise ve 
spolupráci s evropskými orgány dohledu, 
jednotným mechanismem dohledu a 
ESRB každých pět let provedla komplexní 
kvantitativní a kvalitativní posouzení 
kumulativního dopadu regulace 
finančních služeb EU na finanční trhy a 
její účastníky na úrovni EU a členských 
států s cílem odhalit nedostatky a mezery, 
posuzovat výkonnost, účinnost a účelnost 
regulace finančních služeb a zajistit, aby 
nebránila spravedlivé hospodářské soutěži 
a rozvoji hospodářství, a podávat o tom 
zprávy Parlamentu; vyjadřuje politování 
nad tím, že dosud nebylo provedeno žádné 
takové posouzení;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje přínosy pro další 
integraci kapitálových trhů EU, aby se 
postupem času rozvinula v model dvojí 
úpravy v oblasti dohledu se samostatnými 
mandáty pro obezřetnostní dohled a 
ochranu spotřebitelů napříč odvětvími s 
cílem zlepšit účinnost dohledu nad 
velkými finančními konglomeráty a snížit 
složitost evropského rámce dohledu a 
zajistit větší ochranu spotřebitelů a 
investorů v celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Ondřej 
Kovařík, Martin Hlaváček, Nicola Beer, Monica Semedo, Ivars Ijabs, Gilles Boyer, 
Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Komisi, aby předložila 
podrobný plán pro posílení stability 
finančního ekosystému a poučila se z 
přínosů a nedostatků stávajícího souboru 
pravidel EU pro finanční stabilitu a 
finanční dohled zjištěných během krize 
způsobené onemocněním COVID-19; bere 
na vědomí nedávná doporučení ESRB, 
zejména pokud jde o rizika likvidity 
vyplývající z výzev k doplnění zajištění a 
rizika likvidity u investičních fondů;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)



PE654.028v01-00 114/174 AM\1209082CS.docx

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. se znepokojením konstatuje, že v 
posledních letech směřuje větší podíl 
obchodních toků do obchodních systémů s 
omezenými požadavky na transparentnost, 
a poukazuje na to, že tyto obchody 
smysluplně nepřispívají ke stanovování 
cen; vyzývá Komisi a orgány dohledu, aby 
zajistily rovné podmínky pro různé 
obchodní systémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Costas Mavrides

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. bere na vědomí nedostatek 
informací o trhu s nedluhovým 
financováním pro malé a střední podniky; 
vyzývá v této souvislosti k lepšímu 
shromažďování údajů o nástrojích 
nedluhového financování, které dříve 
používaly MSP; trvá na tom, že by mohly 
významně přispět k hodnocení a 
provádění politik v této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje, že je třeba, aby 
struktura evropského trhu byla schopna 
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konkurovat v celosvětovém měřítku a 
přilákat zahraniční kapitál. zdůrazňuje, že 
je třeba, aby se EU stala místem, kde 
chtějí působit mezinárodní společnosti a 
investoři;

Or. en

Pozměňovací návrh 223
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. je znepokojen tím, že zapojení 
retailových investorů do finančních trhů 
zůstává slabé; vyzývá k přijetí opatření na 
podporu retailového investování s 
ohledem na demografické výzvy, kterým 
EU čelí, a to zvýšením účasti retailových 
investorů na kapitálových trzích 
prostřednictvím atraktivnějších a 
vhodnějších osobních penzijních 
produktů;

14. konstatuje, že zapojení retailových 
investorů do finančních trhů zůstává slabé;

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Gunnar Beck

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. je znepokojen tím, že zapojení 
retailových investorů do finančních trhů 
zůstává slabé; vyzývá k přijetí opatření na 
podporu retailového investování s 
ohledem na demografické výzvy, kterým 
EU čelí, a to zvýšením účasti retailových 
investorů na kapitálových trzích 
prostřednictvím atraktivnějších a 

14. konstatuje, že zapojení retailových 
investorů do finančních trhů zůstává slabší 
než jinde v rozvinutém světě; připomíná, 
že tradiční bankovnictví je hluboce 
zakořeněno v evropské tradici;
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vhodnějších osobních penzijních 
produktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. je znepokojen tím, že zapojení 
retailových investorů do finančních trhů 
zůstává slabé; vyzývá k přijetí opatření na 
podporu retailového investování s 
ohledem na demografické výzvy, kterým 
EU čelí, a to zvýšením účasti retailových 
investorů na kapitálových trzích 
prostřednictvím atraktivnějších a 
vhodnějších osobních penzijních produktů;

14. domnívá se, že retailoví investoři 
mohou hrát významnou úlohu při 
přechodu k dlouhodobě stabilním a 
udržitelným kapitálovým trhům s ohledem 
na jejich dlouhodobý investiční horizont a 
preference týkající se udržitelnosti; je 
znepokojen tím, že zapojení retailových 
investorů do udržitelných finančních trhů 
zůstává slabé z důvodu nedostatku 
informací a nedostatku finančního 
poradenství ohledně vhodných 
udržitelných investičních produktů; 
vyzývá k přijetí opatření na podporu 
nabídky jednoduchých a transparentních 
udržitelných investic a osobních 
penzijních produktů a k přijetí opatření, 
která zajistí spolehlivé a objektivní 
finanční poradenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Pascal 
Canfin, Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Nicola Beer, Monica Semedo, Ivars Ijabs, 
Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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14. je znepokojen tím, že zapojení 
retailových investorů do finančních trhů 
zůstává slabé; vyzývá k přijetí opatření na 
podporu retailového investování s ohledem 
na demografické výzvy, kterým EU čelí, a 
to zvýšením účasti retailových investorů na 
kapitálových trzích prostřednictvím 
atraktivnějších a vhodnějších osobních 
penzijních produktů;

14. je znepokojen tím, že zapojení 
retailových investorů do finančních trhů 
zůstává slabé; vyzývá k přijetí opatření na 
podporu retailového investování s ohledem 
na demografické výzvy, kterým EU čelí, a 
to zvýšením účasti retailových investorů na 
kapitálových trzích prostřednictvím 
atraktivnějších a vhodnějších osobních 
penzijních produktů; vyzývá Komisi, aby 
předložila iniciativy zaměřené konkrétně 
na retailové investory, včetně usnadnění 
rozvoje nezávislých internetových 
srovnávacích nástrojů EU, které by 
retailovým investorům pomohly určit 
nejvhodnější produkty z hlediska rizika, 
návratnosti investic a hodnoty pro jejich 
konkrétní potřeby, a podpory pobídek pro 
produkty, které splňují kritéria v 
environmentální, sociální a správní 
oblasti, a produkty, které jsou obvykle 
spojeny s vyšší efektivitou vynaložených 
nákladů;

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Costas Mavrides

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. je znepokojen tím, že zapojení 
retailových investorů do finančních trhů 
zůstává slabé; vyzývá k přijetí opatření na 
podporu retailového investování s ohledem 
na demografické výzvy, kterým EU čelí, a 
to zvýšením účasti retailových investorů na 
kapitálových trzích prostřednictvím 
atraktivnějších a vhodnějších osobních 
penzijních produktů;

14. je znepokojen tím, že zapojení 
retailových investorů do finančních trhů 
zůstává slabé; vyzývá k přijetí opatření na 
podporu retailového investování s ohledem 
na demografické výzvy, kterým EU čelí, a 
to zvýšením účasti retailových investorů na 
kapitálových trzích prostřednictvím 
atraktivnějších a vhodnějších osobních 
penzijních produktů; vítá zejména nový 
jednotný soubor kritérií pro unijní 
pravidla, která mají pomoci službám 
skupinového financování hladce fungovat 
a podpořit přeshraniční financování 
podniků, zejména pro střední podniky a 
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mikropodniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. je znepokojen tím, že zapojení 
retailových investorů do finančních trhů 
zůstává slabé; vyzývá k přijetí opatření na 
podporu retailového investování s ohledem 
na demografické výzvy, kterým EU čelí, a 
to zvýšením účasti retailových investorů na 
kapitálových trzích prostřednictvím 
atraktivnějších a vhodnějších osobních 
penzijních produktů;

14. zdůrazňuje, že neexistuje žádný 
zdravý trh bez široké základny investorů; 
je znepokojen tím, že zapojení retailových 
investorů do finančních trhů zůstává slabé; 
vyzývá k přijetí opatření na podporu 
retailového investování s ohledem na 
demografické výzvy, kterým EU čelí, a to 
zvýšením účasti retailových investorů na 
kapitálových trzích prostřednictvím 
atraktivnějších a vhodnějších osobních 
penzijních produktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Clara Ponsatí Obiols, Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. připomíná, že slabé zapojení 
retailových investorů do finančních trhů 
může být důsledkem politováníhodných 
případů finančních podvodů, k nimž došlo 
v posledních deseti letech v některých 
členských státech prodejem rizikových 
produktů ve špatné víře, nad čímž vyjádřil 
Evropský parlament v roce 2015 
politování; zdůrazňuje, že posílení důvěry 
retailových investorů je klíčovým 
faktorem pro spravedlivé a účinné 
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fungování finančních trhů; v tomto 
ohledu usiluje o to, aby orgány a instituce 
EU dále posilovaly a harmonizovaly 
právní předpisy o ochraně retailových 
investorů před podvody a zavádějícími 
informacemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyjadřuje politování nad tím, že 
ustanovení o ochraně investorů v několika 
odvětvových právních předpisech EU v 
oblasti finančních služeb jsou špatně 
sladěna, což vede ke zbytečné složitosti pro 
finanční zprostředkovatele i pro 
neprofesionální zákazníky; vyzývá 
Evropskou komisi, aby v právních 
předpisech EU v oblasti finančních služeb 
zaujala horizontálnější přístup k ochraně 
investorů;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Pascal 
Canfin, Linea Søgaard-Lidell, Nicola Beer, Monica Semedo, Ivars Ijabs, Gilles Boyer, 
Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. konstatuje, že různé studie 
soustavně ukazují, že významná většina 
retailových investorů na dotaz ohledně 
svých investičních preferencí uvádí 
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preference týkající se udržitelnosti, a 
domnívá se, že se jedná o příležitost, jak 
dále motivovat retailové investory k tomu, 
aby byli na finančních trzích aktivnější;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje, že je důležité posílit 
důvěru investorů v kapitálové trhy, kterou 
by podpořila řádná ochrana investorů a 
finančně gramotní účastníci trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že přístup na finanční 
trhy by měl být umožněn všem podnikům 
podle zásady „stejné podnikání, stejná 
pravidla“;

15. zdůrazňuje, že právní předpisy o 
finančních trzích, i v oblasti digitálního 
financování, by měly být založeny na 
zásadě „stejné podnikání, stejná pravidla“ s 
cílem minimalizovat možnost regulatorní 
arbitráže a zajistit rovné podmínky pro 
všechny finanční služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil
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Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že přístup na finanční 
trhy by měl být umožněn všem podnikům 
podle zásady „stejné podnikání, stejná 
pravidla“;

15. zdůrazňuje, že přístup na finanční 
trhy by měl být umožněn všem podnikům, 
mimo jiné MSP a začínajícím podnikům, 
podle zásady „stejné podnikání, stejná 
pravidla“; uvádí, že je třeba zvýšit portfolio 
investičních možností pro retailové 
investory;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že přístup na finanční 
trhy by měl být umožněn všem podnikům 
podle zásady „stejné podnikání, stejná 
pravidla“;

15. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
rovné podmínky mezi podniky působícími 
v oblasti finančních služeb a 
technologickými firmami; zdůrazňuje, že 
přístup na finanční trhy by měl být 
umožněn všem podnikům podle zásady 
„stejné podnikání, stejná pravidla“;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Ondřej 
Kovařík, Martin Hlaváček, Monica Semedo, Ivars Ijabs, Gilles Boyer, Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že přístup na finanční 
trhy by měl být umožněn všem podnikům 

15. zdůrazňuje, že přístup na finanční 
trhy by měl být umožněn všem podnikům 
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podle zásady „stejné podnikání, stejná 
pravidla“;

podle zásady „stejné podnikání, stejná 
pravidla“; konstatuje, že tato zásada je 
obzvláště důležitá v prostoru finančních 
technologií a finančních inovací a že 
reciproční přístup k finančním datům by 
měl být vyvážen potřebou rovných 
podmínek pro všechny poskytovatele a 
typy produktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že přístup na finanční 
trhy by měl být umožněn všem podnikům 
podle zásady „stejné podnikání, stejná 
pravidla“;

15. zdůrazňuje, že přístup na finanční 
trhy by měl být umožněn všem podnikům 
podle zásady „stejné podnikání, stejná 
pravidla“; domnívá se však, že pro 
dosažení tohoto cíle je důležité zjednodušit 
kritéria pro posuzování profesionálních 
investorů na požádání, což je rovněž 
spojeno s kvantitativními požadavky 
týkajícími se velikosti podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Frances Fitzgerald

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že jednotný trh 
retailových finančních služeb je velmi 
nedostatečně rozvinut; konstatuje, že 
nákup produktů retailových finančních 
služeb, jako jsou hypoteční úvěry nebo 
pojistné produkty na přeshraničním 
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základě, je velmi neobvyklý a je spojen s 
překážkami; domnívá se, že účastníci 
maloobchodního trhu by měli být schopni 
snadno využívat výhod jednotného trhu v 
plném rozsahu, a získat tak přeshraniční 
přístup k produktům retailových 
finančních služeb, aby získali větší výběr a 
lepší produkty; vyzývá Komisi, aby zavedla 
nový akční plán pro retailové finanční 
služby, který stanoví ambiciózní strategii 
pro odstranění překážek pro přeshraniční 
retailové finanční služby a odstranění 
zbytečných a nepřiměřených poplatků za 
tyto služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že přetrvávající 
rozpory z důvodu různých pravidel pro 
ochranu spotřebitele a investora brání 
možnosti dosáhnout skutečně integrované 
a dobře fungující unie kapitálových trhů; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí 
horizontálnějších a harmonizovanějších 
pravidel pro ochranu spotřebitele a 
obchodní chování, aby byly zajištěny 
účinné a jednotné úrovně ochrany všech 
finančních produktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Jessica Polfjärd, Lefteris Christoforou

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. připomíná existenci různých 
nedostatků právních předpisů o 
strukturovaných retailových investičních 
produktech a pojistných produktech s 
investiční složkou (PRIIPs), jimiž by se 
měl zabývat příští přezkum; očekává, že 
úroveň 2 právních předpisů o 
strukturovaných retailových investičních 
produktech a pojistných produktech s 
investiční složkou o sdělení klíčových 
informací bude dodržovat úroveň 1, 
zejména ve vztahu ke scénářům 
výkonnosti; vyjadřuje politování nad 
zpožděním v přijímání předpisů úrovně 2 
PRIIPs, jež se bude překrývat s prvním 
přezkumem PRIIPs a přinese právní 
nejistotu a náklady zúčastněným stranám;

16. připomíná existenci různých 
nedostatků právních předpisů o 
strukturovaných retailových investičních 
produktech a pojistných produktech s 
investiční složkou (PRIIPs), jimiž by se 
měl zabývat příští přezkum; vyjadřuje 
politování nad zpožděním v přijímání 
předpisů úrovně 2 PRIIPs, jež se bude 
překrývat s prvním přezkumem PRIIPs a 
přinese právní nejistotu a náklady 
zúčastněným stranám;

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Caroline Nagtegaal, Pascal Canfin, Ondřej 
Kovařík, Martin Hlaváček, Nicola Beer, Ivars Ijabs, Gilles Boyer, Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. připomíná existenci různých 
nedostatků právních předpisů o 
strukturovaných retailových investičních 
produktech a pojistných produktech s 
investiční složkou (PRIIPs), jimiž by se 
měl zabývat příští přezkum; očekává, že 
úroveň 2 právních předpisů o 
strukturovaných retailových investičních 
produktech a pojistných produktech s 
investiční složkou o sdělení klíčových 
informací bude dodržovat úroveň 1, 
zejména ve vztahu ke scénářům 
výkonnosti; vyjadřuje politování nad 
zpožděním v přijímání předpisů úrovně 2 
PRIIPs, jež se bude překrývat s prvním 

16. připomíná existenci různých 
nedostatků právních předpisů o 
strukturovaných retailových investičních 
produktech a pojistných produktech s 
investiční složkou (PRIIPs), jimiž je třeba 
se zabývat co nejdříve před uplatňováním 
pravidel pro PRIIPs na produkty 
SKIPCP; očekává, že úroveň 2 právních 
předpisů o strukturovaných retailových 
investičních produktech a pojistných 
produktech s investiční složkou o sdělení 
klíčových informací bude sladěna s 
předpisem úrovně 1, zejména ve vztahu k 
poskytování přesných, spravedlivých, 
jasných a nezavádějících předsmluvních 
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přezkumem PRIIPs a přinese právní 
nejistotu a náklady zúčastněným stranám;

informací; vyjadřuje politování nad 
zpožděním v přijímání předpisů úrovně 2 
PRIIPs, jež se bude překrývat s prvním 
přezkumem PRIIPs a přinese právní 
nejistotu a náklady účastníkům trhu a 
mohlo by snížit důvěru retailových 
investorů a míru jejich porozumění; 
vyzývá k zásadnějšímu přezkumu pravidel, 
která se vztahují na distribuci finančních 
produktů v celém prostoru pro retailové 
investice, zejména v rámci směrnice 
MiFID, směrnice IDD a produktů s 
investiční složkou, s cílem harmonizovat a 
případně zjednodušit soubor pravidel EU; 
konstatuje, že pravidla EU pro ochranu 
spotřebitele by měla být přizpůsobena 
ekologické a digitální transformaci a měla 
by zařadit zájmy retailového investora na 
přední místo bez ohledu na různé typy 
poskytovatelů a produktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. připomíná existenci různých 
nedostatků právních předpisů o 
strukturovaných retailových investičních 
produktech a pojistných produktech s 
investiční složkou (PRIIPs), jimiž by se 
měl zabývat příští přezkum; očekává, že 
úroveň 2 právních předpisů o 
strukturovaných retailových investičních 
produktech a pojistných produktech s 
investiční složkou o sdělení klíčových 
informací bude dodržovat úroveň 1, 
zejména ve vztahu ke scénářům 
výkonnosti; vyjadřuje politování nad 
zpožděním v přijímání předpisů úrovně 2 
PRIIPs, jež se bude překrývat s prvním 
přezkumem PRIIPs a přinese právní 

16. připomíná existenci různých 
nedostatků právních předpisů o 
strukturovaných retailových investičních 
produktech a pojistných produktech s 
investiční složkou (PRIIPs), jimiž by se 
měl zabývat komplexní přezkum zaměřený 
na úroveň 1 i úroveň 2; očekává, že 
úroveň 2 právních předpisů o 
strukturovaných retailových investičních 
produktech a pojistných produktech s 
investiční složkou o sdělení klíčových 
informací bude dodržovat úroveň 1, 
zejména ve vztahu ke scénářům 
výkonnosti; vyjadřuje politování nad 
zpožděním v přijímání předpisů úrovně 2 
PRIIPs, jež se bude překrývat s prvním 
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nejistotu a náklady zúčastněným stranám; přezkumem PRIIPs a přinese právní 
nejistotu a náklady zúčastněným stranám;

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Costas Mavrides

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. připomíná existenci různých 
nedostatků právních předpisů o 
strukturovaných retailových investičních 
produktech a pojistných produktech s 
investiční složkou (PRIIPs), jimiž by se 
měl zabývat příští přezkum; očekává, že 
úroveň 2 právních předpisů o 
strukturovaných retailových investičních 
produktech a pojistných produktech s 
investiční složkou o sdělení klíčových 
informací bude dodržovat úroveň 1, 
zejména ve vztahu ke scénářům 
výkonnosti; vyjadřuje politování nad 
zpožděním v přijímání předpisů úrovně 2 
PRIIPs, jež se bude překrývat s prvním 
přezkumem PRIIPs a přinese právní 
nejistotu a náklady zúčastněným stranám;

16. vyzývá ke kvalitnějšímu 
zveřejňování klíčových informací a jejich 
srovnatelnosti v právních předpisech o 
strukturovaných retailových investičních 
produktech a pojistných produktech s 
investiční složkou (PRIIPs), jimiž by se 
měl zabývat příští přezkum; očekává, že 
úroveň 2 právních předpisů o 
strukturovaných retailových investičních 
produktech a pojistných produktech s 
investiční složkou o sdělení klíčových 
informací bude dodržovat úroveň 1, 
zejména ve vztahu ke scénářům 
výkonnosti; vyjadřuje politování nad 
zpožděním v přijímání předpisů úrovně 2 
PRIIPs, jež se bude překrývat s prvním 
přezkumem PRIIPs a přinese právní 
nejistotu a náklady zúčastněným stranám; 
trvá na tom, že nadcházející přezkum by 
měl stanovit standardizované a strojově 
čitelné informační dokumenty, čímž by 
byla zajištěna srovnatelnost digitálně 
vstřícným způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. připomíná existenci různých 
nedostatků právních předpisů o 
strukturovaných retailových investičních 
produktech a pojistných produktech s 
investiční složkou (PRIIPs), jimiž by se 
měl zabývat příští přezkum; očekává, že 
úroveň 2 právních předpisů o 
strukturovaných retailových investičních 
produktech a pojistných produktech s 
investiční složkou o sdělení klíčových 
informací bude dodržovat úroveň 1, 
zejména ve vztahu ke scénářům 
výkonnosti; vyjadřuje politování nad 
zpožděním v přijímání předpisů úrovně 2 
PRIIPs, jež se bude překrývat s prvním 
přezkumem PRIIPs a přinese právní 
nejistotu a náklady zúčastněným stranám;

16. připomíná existenci různých 
nedostatků právních předpisů o 
strukturovaných retailových investičních 
produktech a pojistných produktech s 
investiční složkou (PRIIPs), jimiž by se 
měl zabývat příští přezkum; očekává, že 
úroveň 2 právních předpisů o 
strukturovaných retailových investičních 
produktech a pojistných produktech s 
investiční složkou o sdělení klíčových 
informací bude dodržovat úroveň 1, 
zejména za účelem zlepšení metodik 
týkajících se scénářů výkonnosti a 
zajištění srovnatelnosti různých 
investičních produktů, vyjadřuje 
politování nad zpožděním v přijímání 
předpisů úrovně 2 PRIIPs, jež se bude 
překrývat s prvním přezkumem PRIIPs a 
přinese právní nejistotu a náklady 
zúčastněným stranám;

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. připomíná existenci různých 
nedostatků právních předpisů o 
strukturovaných retailových investičních 
produktech a pojistných produktech s 
investiční složkou (PRIIPs), jimiž by se 
měl zabývat příští přezkum; očekává, že 
úroveň 2 právních předpisů o 
strukturovaných retailových investičních 
produktech a pojistných produktech s 
investiční složkou o sdělení klíčových 
informací bude dodržovat úroveň 1, 
zejména ve vztahu ke scénářům 
výkonnosti; vyjadřuje politování nad 
zpožděním v přijímání předpisů úrovně 2 

16. připomíná existenci různých 
nedostatků právních předpisů o 
strukturovaných retailových investičních 
produktech a pojistných produktech s 
investiční složkou (PRIIPs), jimiž by se 
měl zabývat příští přezkum; očekává, že 
úroveň 2 právních předpisů o 
strukturovaných retailových investičních 
produktech a pojistných produktech s 
investiční složkou o sdělení klíčových 
informací bude dodržovat úroveň 1, 
zejména za účelem zlepšení metodik 
týkajících se scénářů výkonnosti a 
zajištění srovnatelnosti různých 
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PRIIPs, jež se bude překrývat s prvním 
přezkumem PRIIPs a přinese právní 
nejistotu a náklady zúčastněným stranám;

investičních produktů; vyjadřuje 
politování nad zpožděním v přijímání 
předpisů úrovně 2 PRIIPs, jež se bude 
překrývat s prvním přezkumem PRIIPs a 
přinese právní nejistotu a náklady 
zúčastněným stranám;

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Fabio Massimo Castaldo, Clara Ponsatí Obiols

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. připomíná existenci různých 
nedostatků právních předpisů o 
strukturovaných retailových investičních 
produktech a pojistných produktech s 
investiční složkou (PRIIPs), jimiž by se 
měl zabývat příští přezkum; očekává, že 
úroveň 2 právních předpisů o 
strukturovaných retailových investičních 
produktech a pojistných produktech s 
investiční složkou o sdělení klíčových 
informací bude dodržovat úroveň 1, 
zejména ve vztahu ke scénářům 
výkonnosti; vyjadřuje politování nad 
zpožděním v přijímání předpisů úrovně 2 
PRIIPs, jež se bude překrývat s prvním 
přezkumem PRIIPs a přinese právní 
nejistotu a náklady zúčastněným stranám;

16. připomíná existenci různých 
nedostatků právních předpisů o 
strukturovaných retailových investičních 
produktech a pojistných produktech s 
investiční složkou (PRIIPs), jimiž by se 
měl zabývat příští přezkum; očekává, že 
úroveň 2 právních předpisů o 
strukturovaných retailových investičních 
produktech a pojistných produktech s 
investiční složkou o sdělení klíčových 
informací bude dodržovat úroveň 1, 
zejména za účelem zlepšení metodik 
týkajících se scénářů výkonnosti a 
zajištění srovnatelnosti různých 
investičních produktů; vyjadřuje 
politování nad zpožděním v přijímání 
předpisů úrovně 2 PRIIPs, jež se bude 
překrývat s prvním přezkumem PRIIPs a 
přinese právní nejistotu a náklady 
zúčastněným stranám;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. připomíná existenci různých 
nedostatků právních předpisů o 
strukturovaných retailových investičních 
produktech a pojistných produktech s 
investiční složkou (PRIIPs), jimiž by se 
měl zabývat příští přezkum; očekává, že 
úroveň 2 právních předpisů o 
strukturovaných retailových investičních 
produktech a pojistných produktech s 
investiční složkou o sdělení klíčových 
informací bude dodržovat úroveň 1, 
zejména ve vztahu ke scénářům 
výkonnosti; vyjadřuje politování nad 
zpožděním v přijímání předpisů úrovně 2 
PRIIPs, jež se bude překrývat s prvním 
přezkumem PRIIPs a přinese právní 
nejistotu a náklady zúčastněným stranám;

16. připomíná existenci různých 
nedostatků právních předpisů o 
strukturovaných retailových investičních 
produktech a pojistných produktech s 
investiční složkou (PRIIPs), jimiž by se 
měl zabývat příští přezkum; očekává, že 
úroveň 2 právních předpisů o 
strukturovaných retailových investičních 
produktech a pojistných produktech s 
investiční složkou o sdělení klíčových 
informací bude dodržovat úroveň 1, 
zejména ve vztahu ke scénářům 
výkonnosti; vyjadřuje politování nad 
zpožděním v přijímání předpisů úrovně 2 
PRIIPs, jež se bude překrývat s prvním 
přezkumem PRIIPs a přinese právní 
nejistotu a náklady zúčastněným stranám; 
vyzývá Evropskou komisi a evropské 
orgány dohledu, aby své návrhy na změny 
předpisů úrovně 1 a úrovně 2 
koordinovaly tak, aby byla zajištěna 
vysoká míra předvídatelnosti pro 
zprostředkovatele i pro neprofesionální 
zákazníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Frances Fitzgerald

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. připomíná existenci různých 
nedostatků právních předpisů o 
strukturovaných retailových investičních 
produktech a pojistných produktech s 
investiční složkou (PRIIPs), jimiž by se 
měl zabývat příští přezkum; očekává, že 
úroveň 2 právních předpisů o 
strukturovaných retailových investičních 
produktech a pojistných produktech s 

16. připomíná existenci různých 
nedostatků právních předpisů o 
strukturovaných retailových investičních 
produktech a pojistných produktech s 
investiční složkou (PRIIPs), jimiž by se 
měl zabývat příští přezkum; očekává, že 
úroveň 2 právních předpisů o 
strukturovaných retailových investičních 
produktech a pojistných produktech s 
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investiční složkou o sdělení klíčových 
informací bude dodržovat úroveň 1, 
zejména ve vztahu ke scénářům 
výkonnosti; vyjadřuje politování nad 
zpožděním v přijímání předpisů úrovně 2 
PRIIPs, jež se bude překrývat s prvním 
přezkumem PRIIPs a přinese právní 
nejistotu a náklady zúčastněným stranám;

investiční složkou o sdělení klíčových 
informací bude dodržovat úroveň 1, 
zejména ve vztahu ke scénářům 
výkonnosti; konstatuje, že je důležité 
zajistit, aby investoři měli k dispozici 
údaje o dosavadní výkonnosti, a zároveň i 
to, aby dosavadní výkonnost nemohla být 
použita jako ukazatel pro předpovídání 
budoucích výnosů; vyjadřuje politování 
nad zpožděním v přijímání předpisů úrovně 
2 PRIIPs, jež se bude překrývat s prvním 
přezkumem PRIIPs a přinese právní 
nejistotu a náklady zúčastněným stranám;

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. připomíná existenci různých 
nedostatků právních předpisů o 
strukturovaných retailových investičních 
produktech a pojistných produktech s 
investiční složkou (PRIIPs), jimiž by se 
měl zabývat příští přezkum; očekává, že 
úroveň 2 právních předpisů o 
strukturovaných retailových investičních 
produktech a pojistných produktech s 
investiční složkou o sdělení klíčových 
informací bude dodržovat úroveň 1, 
zejména ve vztahu ke scénářům 
výkonnosti; vyjadřuje politování nad 
zpožděním v přijímání předpisů úrovně 2 
PRIIPs, jež se bude překrývat s prvním 
přezkumem PRIIPs a přinese právní 
nejistotu a náklady zúčastněným stranám;

16. připomíná existenci různých 
nedostatků a nesrovnalostí právních 
předpisů o strukturovaných retailových 
investičních produktech a pojistných 
produktech s investiční složkou (PRIIPs), 
jimiž by se měl zabývat příští přezkum za 
účelem zvýšení transparentnosti, 
srovnatelnosti a odstranění zavádějících 
informací; očekává, že úroveň 2 právních 
předpisů o strukturovaných retailových 
investičních produktech a pojistných 
produktech s investiční složkou o sdělení 
klíčových informací bude dodržovat 
úroveň 1 předpisů, zejména ve vztahu ke 
scénářům výkonnosti a produktům s 
investiční složkou s konkrétními 
environmentálními či sociálními cíli; 
vyjadřuje politování nad zpožděním v 
přijímání předpisů úrovně 2 PRIIPs, jež se 
bude překrývat s prvním přezkumem 
PRIIPs a přinese právní nejistotu a náklady 
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zúčastněným stranám;

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
objasnila diferenciaci mezi profesionálními 
a retailovými investory na všech úrovních 
směrnice MIFID umožňující přizpůsobit na 
míru přístup k zákazníkům na základě 
jejich znalostí a zkušeností na trzích; 
požaduje, aby Komise zvážila zavedení 
kategorie poloprofesionálních investorů s 
cílem lépe reagovat na realitu v oblasti 
účasti na finančních trzích;

17. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
objasnila diferenciaci mezi profesionálními 
a retailovými investory na všech úrovních 
směrnice MIFID umožňující přizpůsobit na 
míru přístup k zákazníkům na základě 
jejich znalostí a zkušeností na trzích;

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Nicola 
Beer, Monica Semedo, Ivars Ijabs, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
objasnila diferenciaci mezi 
profesionálními a retailovými investory na 
všech úrovních směrnice MIFID 
umožňující přizpůsobit na míru přístup k 
zákazníkům na základě jejich znalostí a 
zkušeností na trzích; požaduje, aby Komise 
zvážila zavedení kategorie 
poloprofesionálních investorů s cílem lépe 
reagovat na realitu v oblasti účasti na 
finančních trzích;

17. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
zavedla více proporcionality v pravidlech 
vztahujících se na profesionální a 
retailové investory na všech úrovních 
směrnice MIFID umožňující přizpůsobit na 
míru přístup k zákazníkům na základě 
jejich znalostí a zkušeností na trzích a 
současně bránící zásadní změně 
kategorizace této směrnice; navrhuje, aby 
Komise zvážila zavedení volitelného 
režimu, který retailovým investorům 
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umožní zvolit si, že se s nimi má zacházet 
jako s profesionálními investory, zejména 
v oblasti požadavků na informace;

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Christophe Hansen, Jessica Polfjärd, Lefteris Christoforou

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
objasnila diferenciaci mezi profesionálními 
a retailovými investory na všech úrovních 
směrnice MIFID umožňující přizpůsobit na 
míru přístup k zákazníkům na základě 
jejich znalostí a zkušeností na trzích; 
požaduje, aby Komise zvážila zavedení 
kategorie poloprofesionálních investorů s 
cílem lépe reagovat na realitu v oblasti 
účasti na finančních trzích;

17. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
objasnila diferenciaci mezi profesionálními 
a retailovými investory na všech úrovních 
směrnice MIFID umožňující přizpůsobit na 
míru přístup k zákazníkům na základě 
jejich znalostí a zkušeností na trzích; 
požaduje, aby Komise zvážila realitu v 
oblasti účasti na finančních trzích tím, že 
umožní větší flexibilitu při kategorizaci 
zákazníků, zejména pokud jde o možnosti 
výjimky z určitých povinností a možnosti 
účasti některých zákazníků, nebo zmírní 
stávající kritéria pro profesionální 
investory;

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
objasnila diferenciaci mezi profesionálními 
a retailovými investory na všech úrovních 
směrnice MIFID umožňující přizpůsobit na 
míru přístup k zákazníkům na základě 
jejich znalostí a zkušeností na trzích; 

17. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
objasnila diferenciaci mezi profesionálními 
a retailovými investory na všech úrovních 
směrnice MIFID umožňující přizpůsobit na 
míru přístup k zákazníkům na základě 
jejich znalostí a zkušeností na trzích; 
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požaduje, aby Komise zvážila zavedení 
kategorie poloprofesionálních investorů s 
cílem lépe reagovat na realitu v oblasti 
účasti na finančních trzích;

požaduje, aby Komise zvážila, zda by 
zavedení kategorie poloprofesionálních 
investorů bylo lepší reakcí na realitu v 
oblasti účasti na finančních trzích, a aby na 
základě svých zjištění posoudila, zda by 
zavedení této kategorie bylo zapotřebí, či 
nikoli;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
objasnila diferenciaci mezi profesionálními 
a retailovými investory na všech úrovních 
směrnice MIFID umožňující přizpůsobit na 
míru přístup k zákazníkům na základě 
jejich znalostí a zkušeností na trzích; 
požaduje, aby Komise zvážila zavedení 
kategorie poloprofesionálních investorů s 
cílem lépe reagovat na realitu v oblasti 
účasti na finančních trzích;

17. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
věnovala pozornost regulačním 
nákladům, které skutečně vznikají, 
objasnila diferenciaci mezi profesionálními 
a retailovými investory na všech úrovních 
směrnice MIFID umožňující přizpůsobit na 
míru přístup k zákazníkům na základě 
jejich znalostí a zkušeností na trzích; 
upozorňuje, že kvůli vysokým regulačním 
nákladům není poradenství pro retailové 
investory mezi bankami ve skutečnosti 
přitažlivé, což retailové investory z 
kapitálových trhů v podstatě vylučuje; 
požaduje, aby Komise zvážila zavedení 
kategorie poloprofesionálních investorů s 
cílem lépe reagovat na realitu v oblasti 
účasti na finančních trzích, nebo pro 
retailové investory stanovila možnost 
výjimky, díky níž by se mohli vyvázat z 
rozsáhlé informační povinnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 255
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
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Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
objasnila diferenciaci mezi profesionálními 
a retailovými investory na všech úrovních 
směrnice MIFID umožňující přizpůsobit na 
míru přístup k zákazníkům na základě 
jejich znalostí a zkušeností na trzích; 
požaduje, aby Komise zvážila zavedení 
kategorie poloprofesionálních investorů s 
cílem lépe reagovat na realitu v oblasti 
účasti na finančních trzích;

17. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
objasnila diferenciaci mezi profesionálními 
a retailovými investory na všech úrovních 
směrnice MIFID umožňující přizpůsobit na 
míru přístup k zákazníkům na základě 
jejich znalostí a zkušeností na trzích; 
požaduje, aby Komise zvážila zavedení 
kategorie poloprofesionálních investorů s 
cílem lépe reagovat na realitu v oblasti 
účasti na finančních trzích; domnívá se 
však, že uplatňování této nové kategorie 
zákazníků by mělo být ponecháno na 
uvážení investičních podniků, které by 
měly mít možnost zahrnout (nebo 
nezahrnout) poloprofesionální zákazníky 
do svého modelu služeb, což by mohlo 
zahrnovat i přijetí určitých vhodných 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
objasnila diferenciaci mezi profesionálními 
a retailovými investory na všech úrovních 
směrnice MIFID umožňující přizpůsobit na 
míru přístup k zákazníkům na základě 
jejich znalostí a zkušeností na trzích; 
požaduje, aby Komise zvážila zavedení 
kategorie poloprofesionálních investorů s 
cílem lépe reagovat na realitu v oblasti 
účasti na finančních trzích;

17. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
objasnila diferenciaci mezi profesionálními 
a retailovými investory na všech úrovních 
směrnice MIFID umožňující přizpůsobit na 
míru přístup k zákazníkům na základě 
jejich znalostí a zkušeností na trzích; 
požaduje, aby Komise zvážila zavedení 
kategorie poloprofesionálních investorů s 
cílem lépe reagovat na realitu v oblasti 
účasti na finančních trzích; použití této 
nové „kategorie“ zákazníků by však mělo 
být ponecháno na uvážení investičních 
podniků, které by měly mít možnost 
zahrnout (nebo nezahrnout) 
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poloprofesionální zákazníky do svého 
vlastního modelu služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 257
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zastává názor, že stávající rámec 
pro podávání zpráv v rámci směrnice 
MIFID II a nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů (EMIR) je velmi 
nákladný a složitý a brzdí účinnost 
systému; domnívá se, že je proto zapotřebí 
jej zjednodušit;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Costas Mavrides

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zastává názor, že stávající rámec 
pro podávání zpráv v rámci směrnice 
MIFID II a nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů (EMIR) je velmi nákladný 
a složitý a brzdí účinnost systému; 
domnívá se, že je proto zapotřebí jej 
zjednodušit;

18. bere na vědomí názor 
zprostředkovatelů na finančním trhu, že 
stávající rámec pro podávání zpráv v rámci 
směrnice MIFID II a nařízení o 
infrastruktuře evropských trhů (EMIR) je 
velmi nákladný a složitý a brzdí účinnost 
systému; domnívá se, že je třeba zvážit 
jeho zjednodušení, přičemž je třeba vzít 
plně v úvahu stávající zkušenosti a zajistit, 
že to v žádném případě neohrozí cíle 
stanovené pro MIFID II a EMIR a 
nenaruší pravidla týkající se integrity 
trhu, transparentnosti, ochrany 
spotřebitele a finanční stability;
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Or. en

Pozměňovací návrh 259
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Nicola 
Beer, Monica Semedo, Ivars Ijabs, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zastává názor, že stávající rámec 
pro podávání zpráv v rámci směrnice 
MIFID II a nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů (EMIR) je velmi nákladný 
a složitý a brzdí účinnost systému; 
domnívá se, že je proto zapotřebí jej 
zjednodušit;

18. uznává tvrzení, že stávající rámec 
pro podávání zpráv v rámci směrnice 
MIFID II a nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů (EMIR) může být velmi 
nákladný a složitý, což by mohlo brzdit 
účinnost systému; vyzývá Komisi, aby 
prověřila, zda je zapotřebí jej zjednodušit a 
racionalizovat ve všech právních 
předpisech, přičemž je třeba zajistit, aby 
byla vždy zachována finanční stabilita a 
transparentnost trhu; zdůrazňuje, že 
jakékoli posouzení podávání zpráv a 
transparentnosti na finančních trzích by 
nebylo úplné bez řádného přezkumu 
nákladů a dostupnosti údajů o trhu pro 
všechny účastníky trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zastává názor, že stávající rámec 
pro podávání zpráv v rámci směrnice 
MIFID II a nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů (EMIR) je velmi 
nákladný a složitý a brzdí účinnost 
systému; domnívá se, že je proto zapotřebí 

18. zastává názor, že některé režimy 
zveřejňování informací v rámci směrnice 
MIFID II a produktů s investiční složkou 
mohou být příliš složité a zavádějící a 
postrádají srovnatelnost, brzdit účinnost 
zveřejňování a zvyšovat riziko 
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jej zjednodušit; nevhodného prodeje; domnívá se, že je 
proto zapotřebí jej zjednodušit a více 
standardizovat, aby se zlepšila 
transparentnost a srovnatelnost 
investičních produktů; zdůrazňuje však, že 
by to nemělo ohrozit rozsah a kvalitu 
informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zastává názor, že stávající rámec 
pro podávání zpráv v rámci směrnice 
MIFID II a nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů (EMIR) je velmi nákladný 
a složitý a brzdí účinnost systému; 
domnívá se, že je proto zapotřebí jej 
zjednodušit;

18. zastává názor, že stávající rámec 
pro podávání zpráv v rámci směrnice 
MIFID II a nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů (EMIR) je velmi nákladný 
a složitý, a domnívá se, že je proto 
zapotřebí jej zjednodušit; zdůrazňuje však, 
že by neměla být ohrožena odpovídající 
úroveň informací, které jsou poskytovány 
regulačním orgánům a orgánům dohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zastává názor, že stávající rámec 
pro podávání zpráv v rámci směrnice 
MIFID II a nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů (EMIR) je velmi nákladný 
a složitý a brzdí účinnost systému; 
domnívá se, že je proto zapotřebí jej 
zjednodušit;

18. zastává názor, že stávající rámec 
pro podávání zpráv v rámci směrnice 
MIFID II a nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů (EMIR) je velmi nákladný 
a složitý a brzdí účinnost systému; v této 
souvislosti vyzývá ke zjednodušení;
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Or. en

Pozměňovací návrh 263
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá ke změně právních 
předpisů, aby byl zajištěn přístup k 
nezávislému poradenství ze strany 
finančních zprostředkovatelů a aby se 
zamezilo prosazování finančních 
produktů vlastní instituce a zajistil 
spravedlivý marketing finančních 
produktů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá ke změně právních 
předpisů, aby byl zajištěn přístup k 
nezávislému poradenství ze strany 
finančních zprostředkovatelů a aby se 
zamezilo prosazování finančních 
produktů vlastní instituce a zajistil 
spravedlivý marketing finančních 
produktů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Markus Ferber
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Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá ke změně právních 
předpisů, aby byl zajištěn přístup k 
nezávislému poradenství ze strany 
finančních zprostředkovatelů a aby se 
zamezilo prosazování finančních 
produktů vlastní instituce a zajistil 
spravedlivý marketing finančních 
produktů;

19. připomíná, že dualita modelů 
poradenství založených na poplatcích a 
provizích pomáhá zajistit 
neprofesionálním zákazníkům obecný 
přístup na finanční trhy; poukazuje na to, 
že právní předpisy mohou pomoci zmírnit 
potenciální střety zájmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá ke změně právních 
předpisů, aby byl zajištěn přístup k 
nezávislému poradenství ze strany 
finančních zprostředkovatelů a aby se 
zamezilo prosazování finančních produktů 
vlastní instituce a zajistil spravedlivý 
marketing finančních produktů;

19. vyzývá ke změně právních 
předpisů, aby byl zajištěn přístup 
neprofesionálních zákazníků ke 
spolehlivému nezávislému poradenství 
ohledně všech investičních produktů a aby 
se zamezilo prosazování finančních 
produktů vlastní instituce a zajistil 
spravedlivý marketing vhodných a cenově 
dostupných finančních produktů 
poskytovatelů produktů třetích stran v 
nejlepším zájmu zákazníků; domnívá se, 
že srovnatelné investiční produkty, jako 
jsou pojistné produkty, by měly podléhat 
stejným pravidlům pro pobídky jako v 
rámci směrnice MiFID II; poukazuje na 
to, že existuje jen málo důkazů o tom, že 
stávající režim zveřejňování informací 
podle směrnice MiFID II týkající se 
pobídek měl pozitivní dopad na chování 
zákazníků2a; vyzývá k zavedení unijního 
zákazu pobídek k zamezení případného 
střetu zájmů;
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_________________
2a 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/f
iles/library/call_for_evidence_impact_of_t
he_inducements_and_costs_and_charges
_disclosure_requirements_under_mifid_ii
__0.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Monica 
Semedo, Ivars Ijabs, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá ke změně právních 
předpisů, aby byl zajištěn přístup k 
nezávislému poradenství ze strany 
finančních zprostředkovatelů a aby se 
zamezilo prosazování finančních 
produktů vlastní instituce a zajistil 
spravedlivý marketing finančních 
produktů;

19. vyzývá ke změně právních 
předpisů, aby byl zajištěn přístup k 
nezávislému poradenství ze strany 
finančních zprostředkovatelů, aby se 
zajistilo, že distributoři nebudou 
prosazovat finanční produkty vyrobené 
„interně“ bez důkladného posouzení 
produktů od jiných výrobců, a aby byl 
zajištěn spravedlivý marketing finančních 
produktů; konstatuje, že Evropský orgán 
pro cenné papíry a trhy (ESMA) zaujal 
citlivější postoj k potenciálnímu zákazu 
pobídek, a vyzývá Komisi, aby 
prozkoumala alternativní přístupy s 
podobnými účinky na sladění zájmů v 
rámci celého distribučního řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod 19
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá ke změně právních 
předpisů, aby byl zajištěn přístup k 
nezávislému poradenství ze strany 
finančních zprostředkovatelů a aby se 
zamezilo prosazování finančních 
produktů vlastní instituce a zajistil 
spravedlivý marketing finančních 
produktů;

19. vyzývá ke změně právních 
předpisů, aby byl zajištěn přístup k 
nezávislému poradenství ze strany 
finančních zprostředkovatelů a aby se 
zajistil spravedlivý marketing finančních 
produktů;

Or. de

Pozměňovací návrh 269
Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Jessica Polfjärd, Lefteris Christoforou

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá ke změně právních 
předpisů, aby byl zajištěn přístup k 
nezávislému poradenství ze strany 
finančních zprostředkovatelů a aby se 
zamezilo prosazování finančních produktů 
vlastní instituce a zajistil spravedlivý 
marketing finančních produktů;

19. 1. vyzývá ke změně právních 
předpisů, aby byl zajištěn přístup k 
nezávislému poradenství ze strany 
finančních zprostředkovatelů bez 
zbytečného prosazování finančních 
produktů vlastní instituce a byl zajištěn 
vhodný marketing všech relevantních 
finančních produktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá ke změně právních 
předpisů, aby byl zajištěn přístup k 
nezávislému poradenství ze strany 
finančních zprostředkovatelů a aby se 
zamezilo prosazování finančních produktů 

19. vyzývá ke zvážení změny 
legislativního rámce, aby byl zajištěn 
přístup k nezávislému poradenství ze 
strany finančních zprostředkovatelů a aby 
se zamezilo prosazování finančních 
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vlastní instituce a zajistil spravedlivý 
marketing finančních produktů;

produktů vlastní instituce a zajistil 
spravedlivý a transparentní marketing 
finančních produktů; dále požaduje, aby 
Komise a orgán ESMA prozkoumaly 
dopad pobídek na kvalitu poradenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Costas Mavrides

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá ke změně právních 
předpisů, aby byl zajištěn přístup k 
nezávislému poradenství ze strany 
finančních zprostředkovatelů a aby se 
zamezilo prosazování finančních produktů 
vlastní instituce a zajistil spravedlivý 
marketing finančních produktů;

19. vyzývá ke změně právních 
předpisů, aby byl zajištěn přístup k 
nezávislému poradenství ze strany 
finančních zprostředkovatelů a aby se 
zamezilo prosazování finančních produktů 
vlastní instituce a zajistil spravedlivý 
marketing finančních produktů; souhlasí s 
tím, že by měla být dále zkoumána úloha 
pobídek v oblasti zprostředkování a 
distribuce, aby se zajistilo, že nebude 
docházet ke střetu zájmů a že finanční 
poradenství bude investorům poskytováno 
spravedlivě, transparentně a 
odpovídajícím způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Jonás Fernández

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. podporuje obnovenou strategii 
udržitelného financování v plném souladu 
s projektem unie kapitálových trhů; 
vyzývá Komisi, aby navrhla definici 
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ekoznačky pro finanční produkty; 
zdůrazňuje, že je třeba vytvořit standard 
EU pro zelené dluhopisy pro spolehlivější, 
srovnatelnější a přístupnější údaje o 
udržitelnosti získané harmonizací 
ukazatelů udržitelnosti s klíčovými 
ukazateli výkonnosti pro jednotlivá 
odvětví; dále je třeba vytvoření veřejného 
rejstříku údajů EU o udržitelnosti a 
začleňování udržitelnosti do všech 
finančních právních předpisů 
prostřednictvím přezkumů právních 
předpisů, což investorům umožní lépe 
jednat na základě svých preferencí 
týkajících se udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. zdůrazňuje, že fiktivní nákupy jsou 
důležitým nástrojem dohledu, který může 
výrazně zlepšit soudržnost a účinnost 
ochrany spotřebitele v celé EU; vyzývá 
orgán ESMA, aby plně využil své nové 
koordinační pravomoci tím, že bude v celé 
EU podporovat fiktivní nákupy s cílem 
zjistit praktiky nevhodného prodeje a 
zajistit, aby v reakci na veškerá zjištění 
porušení pravidel ochrany spotřebitele a 
obchodního chování byla přijata 
přiměřená donucovací opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Costas Mavrides
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Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. navrhuje Komisi, aby prozkoumala 
možnost zavedení individuálních spořicích 
účtů EU, které by doplňovaly vnitrostátní 
režimy a mohly vnitrostátní roztříštěné 
trhy překlenout jednotným způsobem a 
napříč různorodými trhy a zajistit 
přenositelnost a zabezpečení úspor;

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel, Costas Mavrides

Návrh usnesení
Bod 19 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19b. trvá na tom, že retailoví investoři 
budou nedílnou součástí agendy pro 
udržitelné financování a Agendy EU pro 
udržitelný rozvoj; vyzývá Komisi, aby 
zajistila, že metodika označování 
taxonomie bude retailovým investorům 
jasná a srozumitelná;

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Costas Mavrides

Návrh usnesení
Bod 19 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19c. sdílí názor fóra na vysoké úrovni, 
že případy nevhodného prodeje a 
nedostatečné nápravy pro uživatele 
finančních služeb odrazují retailové 
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investory od zapojení se do kapitálových 
trhů a že klíčovým pilířem pro obnovení 
důvěry v odvětví finančních služeb a 
posílení postavení spotřebitelů je přijetí 
účinného systému kolektivního 
odškodnění ve všech evropských zemích, 
který se vztahuje jak na přímé, tak na 
nepřímé individuální investory; žádá, aby 
do oblasti působnosti směrnice o 
zástupných žalobách na ochranu 
kolektivních zájmů spotřebitelů 
(COM/2018/0184) nebo (COD/2018/0089) 
byly zahrnuty individuální přímé investice 
retailových investorů do kapitálových 
nástrojů a nástrojů fixního příjmu 
prostřednictvím začlenění příslušných 
právních předpisů, jako je nařízení o 
zneužívání trhu a směrnice o právech 
akcionářů, do přílohy 1;

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že aby bylo možno 
překonat nízké zapojení retailových 
investorů do finančních trhů, založené na 
nedostatku znalostí, nedůvěře a odporu k 
riziku, je zapotřebí vzdělávání ve finanční 
oblasti;

20. zdůrazňuje, že vzdělávání ve 
finanční oblasti může pomoci posílit 
postavení jednotlivců, aby mohli činit 
informovanější finanční rozhodnutí v 
souladu se svými preferencemi, zejména s 
ohledem na stále jednodušší přístup k 
rizikovým investičním produktům 
poskytovaným digitalizací;  domnívá se, že 
vzdělávání ve finanční oblasti by mělo 
zvýšit povědomí o příležitostech, jakož i o 
rizicích a zvýšit schopnost rozhodovat a 
srovnávat mezi cenově dostupnými a 
individuálně vhodnými dlouhodobými 
investičními produkty a zároveň zohlednit 
aspekty udržitelnosti; zdůrazňuje, že by se 
mělo zabývat sociálním a genderovým 
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rozměrem a že neexistuje univerzální 
přístup k řešení finančních záležitostí 
jednotlivce, protože lidé s různými příjmy 
a výší bohatství mají různou toleranci vůči 
riziku;

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Gunnar Beck

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že aby bylo možno 
překonat nízké zapojení retailových 
investorů do finančních trhů, založené na 
nedostatku znalostí, nedůvěře a odporu k 
riziku, je zapotřebí vzdělávání ve finanční 
oblasti;

20. zdůrazňuje, že vzdělávání ve 
finanční oblasti je nezbytné k překonání 
špatných investičních rozhodnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 279
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že aby bylo možno 
překonat nízké zapojení retailových 
investorů do finančních trhů, založené na 
nedostatku znalostí, nedůvěře a odporu k 
riziku, je zapotřebí vzdělávání ve finanční 
oblasti;

20. zdůrazňuje, že vzdělávání ve 
finanční oblasti je nezbytné, aby se 
zajistilo, že spotřebitelé znají svá práva a 
rizika spojená s účastí na finančním trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 280
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Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že aby bylo možno 
překonat nízké zapojení retailových 
investorů do finančních trhů, založené na 
nedostatku znalostí, nedůvěře a odporu k 
riziku, je zapotřebí vzdělávání ve finanční 
oblasti;

20. zdůrazňuje, že aby bylo možno 
urychlit zapojení retailových investorů do 
finančních trhů, založené na větší míře 
znalostí, důvěře a povědomí o riziku, je 
zapotřebí vzdělávání ve finanční oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Costas Mavrides

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že aby bylo možno 
překonat nízké zapojení retailových 
investorů do finančních trhů, založené na 
nedostatku znalostí, nedůvěře a odporu k 
riziku, je zapotřebí vzdělávání ve finanční 
oblasti;

20. konstatuje, že nedostatečná 
finanční gramotnost a přístup k 
rozšířeným veřejným informacím o 
finančních trzích jsou jedním z důvodů, 
které vysvětlují chybějící tradici vlastního 
kapitálu v EU; zdůrazňuje, že aby bylo 
možno překonat nízké zapojení retailových 
investorů do finančních trhů, založené na 
nedostatku znalostí, nedůvěře a odporu k 
riziku, je zapotřebí vzdělávání ve finanční 
oblasti; trvá na tom, že informační 
kampaň zaměřená na malé a střední 
podniky týkající se alternativních 
finančních nástrojů, které mají k 
dispozici, by mohla významně přispět k 
prohloubení unie kapitálových trhů; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby zahájila a 
podporovala veřejné programy v 
členských státech s cílem posílit finanční 
a digitální gramotnost s využitím řady 
nástrojů, včetně digitálních a sociálních 
médií, s cílem zapojit občany a podniky, 
zejména prostřednictvím veřejných 
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agentur vytvořených za tímto účelem;

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Linea 
Søgaard-Lidell, Nicola Beer, Monica Semedo, Ivars Ijabs, Gilles Boyer, Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že aby bylo možno 
překonat nízké zapojení retailových 
investorů do finančních trhů, založené na 
nedostatku znalostí, nedůvěře a odporu k 
riziku, je zapotřebí vzdělávání ve finanční 
oblasti;

20. zdůrazňuje, že aby bylo možno 
překonat nízké zapojení retailových 
investorů do finančních trhů, založené na 
nedostatku znalostí, nedůvěře a odporu k 
riziku, je zapotřebí vzdělávání ve finanční 
oblasti; konstatuje, že unie kapitálových 
trhů by měla usilovat o podporu „tradice 
vlastního kapitálu“ u investorů v Evropě a 
změnit střadatele v investory, včetně 
vývoje mobilních aplikací, které 
jednotlivcům umožňují hlasování nebo 
hlasování v zastoupení;

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že aby bylo možno 
překonat nízké zapojení retailových 
investorů do finančních trhů, založené na 
nedostatku znalostí, nedůvěře a odporu k 
riziku, je zapotřebí vzdělávání ve finanční 
oblasti;

20. zdůrazňuje, že aby bylo možno 
překonat nízké zapojení retailových 
investorů do finančních trhů, založené na 
nedostatku znalostí, nedůvěře a odporu k 
riziku, je zapotřebí vzdělávání ve finanční 
oblasti; vyzývá k vytvoření silnější 
orientace účastníků trhu, zejména 
retailových investorů, na kapitálové trhy s 
cílem překonat averzi k riziku;
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Or. en

Pozměňovací návrh 284
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že finanční vzdělávání 
je střednědobý nástroj, který obohacuje 
finanční systém a je krokem správným 
směrem pro zapojení retailových investorů 
do finančních trhů;

21. zdůrazňuje však, že finanční 
vzdělávání je střednědobý nástroj, jehož 
účinky jsou omezené v důsledku 
nevyhnutelných kognitivních předsudků, 
rychlosti změn na finančních trzích a 
jejich značné složitosti; zdůrazňuje, že 
finanční vzdělávání nemůže nahradit 
přístup ke spolehlivému a nestrannému 
odbornému finančnímu poradenství, a 
proto může hrát pouze doplňkovou úlohu 
k přísné finanční regulaci a dohledu, 
vynutitelným kodexům chování pro 
finanční zprostředkovatele a pravidlům, 
která vyžadují poskytování relevantních a 
srozumitelných informací o investičních 
produktech;

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že finanční vzdělávání 
je střednědobý nástroj, který obohacuje 
finanční systém a je krokem správným 
směrem pro zapojení retailových investorů 
do finančních trhů;

21. zdůrazňuje, že finanční vzdělávání 
je střednědobý nástroj, který obohacuje 
finanční systém a je krokem správným 
směrem pro zapojení retailových investorů 
do finančních trhů; konstatuje však, že 
finanční vzdělávání bylo pro propagaci a 
posilování obchodů s vlastním kapitálem 
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doposud využíváno velmi omezeně, a to 
jak na vnitrostátním, tak i na 
přeshraničním základě;

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Nicola Beer, Monica Semedo, 
Ivars Ijabs, Gilles Boyer, Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že finanční vzdělávání 
je střednědobý nástroj, který obohacuje 
finanční systém a je krokem správným 
směrem pro zapojení retailových investorů 
do finančních trhů;

21. zdůrazňuje, že finanční vzdělávání 
je střednědobý nástroj, který obohacuje 
finanční systém a je krokem správným 
směrem pro zapojení retailových investorů 
do finančních trhů; konstatuje, že 
programy vlastnictví zaměstnaneckých 
akcí patří k nejúčinnějším prostředkům ke 
zvýšení finančního povědomí a 
gramotnosti dospělých občanů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá Komisi, aby podporovala 
rozvoj vlastnictví zaměstnaneckých akcí a 
podílu na zisku jako nástroje ke zlepšení 
správy a řízení společností a udržitelnosti 
společností a zároveň snížila nerovnost a 
riziko ztráty pracovních míst během 
útlumu; zdůrazňuje, že tato opatření by 
měla jít nad rámec fixních platů a dávek a 
neměla by odrazovat od nutnosti zajistit, 
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aby platy pracovníků zaručovaly 
důstojnou životní úroveň;

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
začlenily programy finanční gramotnosti 
do školních osnov zaměřených na získání 
autonomie ve finančních záležitostech; 
navrhuje zařazení tohoto tématu do studie 
Programu pro mezinárodní hodnocení žáků 
(PISA);

22. navrhuje, aby členské státy 
začlenily programy finanční gramotnosti 
do školních osnov zaměřených na získání 
autonomie ve finančních záležitostech; 
navrhuje zařazení tohoto tématu do studie 
Programu pro mezinárodní hodnocení žáků 
(PISA); vyzývá členské státy, aby návrhy 
těchto programů gramotnosti nezadávaly 
finančnímu odvětví, jak je bohužel běžné v 
legislativní oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
začlenily programy finanční gramotnosti 
do školních osnov zaměřených na získání 
autonomie ve finančních záležitostech; 
navrhuje zařazení tohoto tématu do studie 
Programu pro mezinárodní hodnocení žáků 
(PISA);

22. naléhavě vyzývá členské státy a 
případně příslušné regionální, místní 
nebo jiné orgány veřejné správy, aby 
zvážily začlenění nebo rozšíření programů 
finanční gramotnosti do školních osnov 
zaměřených na získání autonomie ve 
finančních záležitostech; navrhuje, aby 
tyto programy zahrnovaly alespoň 
základní finanční pojmy, jako je složený 
úrok, výnosy a anuita a rozlišování mezi 
dluhopisy a akciemi; navrhuje zařazení 
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finanční gramotnosti do studie Programu 
pro mezinárodní hodnocení žáků (PISA);

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Caroline Nagtegaal, Nicola Beer, Monica 
Semedo, Ivars Ijabs, Gilles Boyer, Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
začlenily programy finanční gramotnosti 
do školních osnov zaměřených na získání 
autonomie ve finančních záležitostech; 
navrhuje zařazení tohoto tématu do studie 
Programu pro mezinárodní hodnocení žáků 
(PISA);

22. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
začlenily finanční gramotnost do všech 
osnov od základní školy až po univerzitu, 
přičemž je třeba zavést vývojové programy 
přizpůsobené potřebám žáků a studentů a 
zaměřené na získání autonomie ve 
finančních záležitostech; navrhuje zařazení 
tohoto tématu do studie Programu pro 
mezinárodní hodnocení žáků (PISA);

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
začlenily programy finanční gramotnosti 
do školních osnov zaměřených na získání 
autonomie ve finančních záležitostech; 
navrhuje zařazení tohoto tématu do studie 
Programu pro mezinárodní hodnocení 
žáků (PISA);

22. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
začlenily programy finanční gramotnosti 
do školních osnov zaměřených na získání 
autonomie ve finančních záležitostech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 292
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
začlenily programy finanční gramotnosti 
do školních osnov zaměřených na získání 
autonomie ve finančních záležitostech; 
navrhuje zařazení tohoto tématu do studie 
Programu pro mezinárodní hodnocení 
žáků (PISA);

22. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
začlenily programy finanční gramotnosti 
do školních osnov zaměřených na získání 
autonomie ve finančních záležitostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. je přesvědčen, že informovanější 
občanství, k němuž vedla lepší výchova, v 
souvislosti s finančními otázkami je 
přínosné pro demokratické systémy, 
přispívá ke stabilitě finančních systémů a 
podporuje transparentnost a informační 
povinnosti finančních institucí; požaduje 
programy pro školení občanů, což by 
zvýšilo jejich schopnost vykonávat 
demokratickou kontrolu nad svými 
vládami;

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Costas Mavrides
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Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá k podpoře vlastnictví 
zaměstnaneckých akcií jako způsobu, jak 
podpořit účast občanů na kapitálových 
trzích a přispět k rozvoji tradice vlastního 
kapitálu; navrhuje, že by toho bylo možné 
dosáhnout například prostřednictvím 
vícejazyčného portálu EU s cílem zvýšit 
povědomí o systému a informovat o jeho 
přínosech;

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Frances Fitzgerald

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vybízí finanční instituce, aby 
vypracovaly a prováděly programy, jejichž 
cílem by bylo šířit finanční gramotnost a 
schopnosti a vytvářet příležitosti pro 
finanční zapojení všech občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá Komisi, aby navrhla 
přezkum doporučení Rady „Klíčové 
schopnosti v oblasti celoživotního učení“ s 
cílem zavést finanční gramotnost jako 
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samostatnou klíčovou schopnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
doporučení Rady týkající se klíčových 
kompetencí k celoživotnímu učení a tyto 
klíčové kompetence doplnila o finanční 
gramotnost;

Or. de

Pozměňovací návrh 298
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh usnesení
Podnadpis 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Digitalizace Digitalizace a data

Or. en

Pozměňovací návrh 299
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zastává názor, že digitalizace 
finanční služeb může být katalyzátorem 
pro mobilizaci kapitálu v EU a současně 

23. zdůrazňuje, že rámec EU s 
vysokými standardy kybernetické 
bezpečnosti je důležitým krokem;
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pro snížení překážek a zvýšení účinnosti 
dohledu; zdůrazňuje, že k unii 
kapitálových trhů by přispěl rámec EU s 
vysokými standardy kybernetické 
bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Ivars Ijabs, 
Gilles Boyer, Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zastává názor, že digitalizace 
finanční služeb může být katalyzátorem 
pro mobilizaci kapitálu v EU a současně 
pro snížení překážek a zvýšení účinnosti 
dohledu; zdůrazňuje, že k unii 
kapitálových trhů by přispěl rámec EU s 
vysokými standardy kybernetické 
bezpečnosti;

23. zastává názor, že digitalizace 
finanční služeb může být katalyzátorem 
pro mobilizaci kapitálu a mohla by pomoci 
překonat roztříštěnost finančních trhů v 
EU a současně zvýšit účinnost dohledu; 
zdůrazňuje, že k unii kapitálových trhů by 
přispěl rámec EU s vysokými standardy 
kybernetické bezpečnosti; konstatuje, že 
zajištění spolehlivé ochrany před 
kybernetickými hrozbami a dalšími 
hrozbami souvisejícími s digitalizací, 
jakož i vyvážení nadměrného spoléhání se 
na poskytovatele služeb IKT ze zemí mimo 
EU nebo na produkty vyvinuté účastníky 
trhu se sídlem mimo EU, a to usnadněním 
rozvoje a rozšiřováním poskytovatelů a 
produktů IKT v EU, má zásadní význam 
pro posílení finanční nezávislosti a 
strategické autonomie EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 23
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zastává názor, že digitalizace 
finanční služeb může být katalyzátorem 
pro mobilizaci kapitálu v EU a současně 
pro snížení překážek a zvýšení účinnosti 
dohledu; zdůrazňuje, že k unii 
kapitálových trhů by přispěl rámec EU s 
vysokými standardy kybernetické 
bezpečnosti;

23. zastává názor, že digitalizace 
finanční služeb může být katalyzátorem 
pro mobilizaci kapitálu v EU a současně 
pro snížení překážek a nákladů a 
zintenzivnění hospodářské soutěže a 
zvýšení účinnosti dohledu; zdůrazňuje, že 
rámec EU s vysokými standardy 
kybernetické bezpečnosti, integrita trhu a 
ochrana investorů mají zásadní význam 
pro další rozvoj udržitelné a dobře 
fungující unie kapitálových trhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Gunnar Beck

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zastává názor, že digitalizace 
finanční služeb může být katalyzátorem 
pro mobilizaci kapitálu v EU a současně 
pro snížení překážek a zvýšení účinnosti 
dohledu; zdůrazňuje, že k unii 
kapitálových trhů by přispěl rámec EU s 
vysokými standardy kybernetické 
bezpečnosti;

23. zastává názor, že digitalizace 
finanční služeb může být katalyzátorem 
pro mobilizaci kapitálu v EU a současně 
pro snížení překážek a zvýšení účinnosti 
dohledu; zdůrazňuje, že k unii 
kapitálových trhů by mohl přispět rámec 
EU s vysokými standardy kybernetické 
bezpečnosti a soukromí;

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zastává názor, že digitalizace 23. zastává názor, že digitalizace 
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finanční služeb může být katalyzátorem 
pro mobilizaci kapitálu v EU a současně 
pro snížení překážek a zvýšení účinnosti 
dohledu; zdůrazňuje, že k unii 
kapitálových trhů by přispěl rámec EU s 
vysokými standardy kybernetické 
bezpečnosti;

finanční služeb může být katalyzátorem 
pro mobilizaci kapitálu v EU a současně 
pro snížení překážek a zvýšení účinnosti 
dohledu; konstatuje, že digitální finance 
mají silný prvek kapitálových toků, který 
přitahuje přeshraniční investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Costas Mavrides

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zastává názor, že digitalizace 
finanční služeb může být katalyzátorem 
pro mobilizaci kapitálu v EU a současně 
pro snížení překážek a zvýšení účinnosti 
dohledu; zdůrazňuje, že k unii 
kapitálových trhů by přispěl rámec EU s 
vysokými standardy kybernetické 
bezpečnosti;

23. zastává názor, že digitalizace 
finanční služeb může být katalyzátorem 
pro mobilizaci kapitálu v EU a současně 
pro snížení překážek a zvýšení účinnosti 
dohledu; zdůrazňuje, že k unii 
kapitálových trhů by přispěl rámec EU s 
vysokými standardy kybernetické 
bezpečnosti; konstatuje, že takový rámec 
EU by měl být v první řadě vhodný pro 
digitální věk a technologicky neutrální;

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zastává názor, že digitalizace 
finanční služeb může být katalyzátorem 
pro mobilizaci kapitálu v EU a současně 
pro snížení překážek a zvýšení účinnosti 
dohledu; zdůrazňuje, že k unii 
kapitálových trhů by přispěl rámec EU s 

23. zastává názor, že digitalizace 
finanční služeb může být katalyzátorem 
pro mobilizaci kapitálu v EU a současně 
pro snížení překážek a zvýšení účinnosti 
dohledu; zdůrazňuje, že digitalizace by 
neměla vést k regulatorní arbitráži ani k 
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vysokými standardy kybernetické 
bezpečnosti;

menší ochraně zákazníků, ale k nižším 
bezpečnostním rizikům a rizikům pro 
finanční stabilitu; zdůrazňuje, že k unii 
kapitálových trhů by přispěl rámec EU s 
vysokými standardy kybernetické 
bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Jonás Fernández

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. konstatuje, že velké technologické 
firmy a globální digitální platformy stále 
více nabízejí finanční služby a těží z 
konkurenčních výhod, jako jsou úspory z 
rozsahu, rozsáhlé přeshraniční sítě 
uživatelů, snadný přístup k financování a 
schopnost sbírat velké množství dat 
poskytovaných uživateli prostřednictvím 
technologií zpracování dat, jako je 
„analýza dat velkého objemu“, které 
různými způsoby vytvářejí obrovskou 
přidanou hodnotu;

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyzývá Komisi, aby pracovala na 
provádění akčního plánu pro digitální 
finance s cílem zlepšit přístup k finančním 
službám, nabídnout širší výběr a zvýšit 
účinnost operací;
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Or. en

Pozměňovací návrh 308
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Costas Mavrides

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyzývá Komisi, aby využila 
nadcházející přezkumy nařízení o 
finančních službách s cílem podpořit 
zapojení investorů a akcionářů 
prostřednictvím digitálních nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Costas Mavrides

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. zdůrazňuje, že mnoho vzájemných 
věřitelů již poskytuje úvěry malým 
podnikům, díky čemuž se z kryptoaktiv 
stává netradiční nástroj financování 
malých a středních podniků; v této 
souvislosti trvá na tom, že jsou zapotřebí 
jasné pokyny týkající se použitelnosti 
stávajících regulačních a obezřetnostních 
postupů u kryptoaktiv, která jsou 
považována za finanční nástroje, pokud 
jde o právní předpisy EU, s cílem 
poskytnout právní jistotu ohledně 
kryptoaktiv; zdůrazňuje, že tyto pokyny 
musí být poskytovány jednotně na úrovni 
EU, aby se zabránilo rozdílným postupům 
v oblasti způsobilosti a dohledu ze strany 
vnitrostátních orgánů, což na vnitřním 
trhu vytváří nerovné podmínky, volbu 
příslušnosti a regulatorní arbitráž;
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Or. en

Pozměňovací návrh 310
Jonás Fernández

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. vyzývá Komisi, aby sledovala 
nabízení finančních služeb ze strany 
technologických gigantů a také to, jak 
mohou konkurenční výhody, které jsou s 
nimi spojeny, narušit hospodářskou 
soutěž na trhu, poškodit zájmy 
spotřebitelů a inovace; zdůrazňuje, že tyto 
společnosti musí být regulovány a 
kontrolovány jako podniky poskytující 
finanční služby v rozsahu, v jakém 
nabízejí finanční služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. vyzývá Komisi, aby postupovala za 
účelem vytvoření příznivého prostředí pro 
evropská centra v oblasti finančních 
technologií, evropské úspěšné subjekty a 
podniky financované ze soukromých 
zdrojů s cílem lépe přilákat zahraniční 
kapitál a investice a také podporovat 
konkurenceschopnost EU na světových 
trzích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 312
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández

Návrh usnesení
Bod 23 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23c. zdůrazňuje, že počáteční nabídky 
mincí, které jsou rovnocenné primárním 
veřejným nabídkám u kryptoměn, mají 
potenciál k financování malých a 
středních podniků, inovativních 
začínajících podniků a rozvíjejících se 
podniků; zdůrazňuje, že počáteční 
nabídky mincí mohou usnadnit výměnu 
hodnot bez potřeby ústředního orgánu 
nebo zprostředkovatele, což umožní větší 
účinnost a také demokratizaci 
financování; v této souvislosti konstatuje, 
že počáteční nabídky mincí mohou 
urychlit přenos technologií a mohou být 
zásadní součástí unie kapitálových trhů; 
vyzývá Komisi, aby posoudila výhody 
návrhu legislativního rámce pro počáteční 
nabídky mincí a počáteční nabídky akcií, 
které by podpořily soudržný přístup EU, 
zvýšily právní jistotu, ochranu investorů a 
spotřebitelů, vydávaly varování a snížily 
rizika vyplývající z asymetrických 
informací, podvodného jednání a 
protiprávního jednání;

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Gunnar Beck

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. poukazuje na to, že vhodným 
nástrojem k posílení inovací a 
konkurenceschopnosti odvětví finančních 
služeb by mohly být „sandboxy”; žádá 

24. poukazuje na to, že vhodným 
nástrojem k posílení inovací a 
konkurenceschopnosti odvětví finančních 
služeb by mohly být „sandboxy”;
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Komisi, aby vytvořila celoevropský 
„sandbox“ (tj. druh bezpečného prostředí) 
pro finanční služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. poukazuje na to, že vhodným 
nástrojem k posílení inovací a 
konkurenceschopnosti odvětví finančních 
služeb by mohly být „sandboxy”; žádá 
Komisi, aby vytvořila celoevropský 
„sandbox“ (tj. druh bezpečného prostředí) 
pro finanční služby;

24. poukazuje na to, že skandál 
Wirecardu je varováním před tím, že 
„sandboxy“ používané jako nástroj k 
posílení inovací a konkurenceschopnosti 
odvětví finančních služeb mohou 
představovat významná rizika pro 
ochranu spotřebitelů a investorů a 
umožnit finanční podvody; žádá, aby se 
celoevropský „sandbox“ pro začínající 
podniky v oblasti fintech snažil nalézt 
rovnováhu mezi cílem podpory inovací a 
finanční stability a ochranou investorů a 
spotřebitelů, a to při zohlednění velikosti, 
systémového významu a přeshraniční 
činnosti podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Paul Tang

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. poukazuje na to, že vhodným 
nástrojem k posílení inovací a 
konkurenceschopnosti odvětví finančních 
služeb by mohly být „sandboxy”; žádá 

24. poukazuje na to, že vhodným 
nástrojem k posílení inovací a 
konkurenceschopnosti odvětví finančních 
služeb by mohly být „sandboxy”; obává se 
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Komisi, aby vytvořila celoevropský 
„sandbox“ (tj. druh bezpečného prostředí) 
pro finanční služby;

však, že „sandboxy“ zmírňují 
obezřetnostní dohled nad rychle 
rostoucími finančními institucemi; žádá 
Komisi, aby zajistila, že každý evropský 
„sandbox“ pro finanční služby stanoví 
přísné limity, pokud jde o velikost 
dotčených podniků, a nepoškozuje 
bezpečnost spotřebitelů a stabilitu 
finančního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Ondřej 
Kovařík, Martin Hlaváček, Nicola Beer, Ivars Ijabs, Gilles Boyer, Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. poukazuje na to, že vhodným 
nástrojem k posílení inovací a 
konkurenceschopnosti odvětví finančních 
služeb by mohly být „sandboxy”; žádá 
Komisi, aby vytvořila celoevropský 
„sandbox“ (tj. druh bezpečného prostředí) 
pro finanční služby;

24. poukazuje na to, že vhodným 
nástrojem k posílení inovací a 
konkurenceschopnosti odvětví finančních 
služeb by mohly být „sandboxy“ za 
předpokladu, že budou zavedeny 
dostatečné záruky pro předcházení 
možným hrozbám pro integritu, 
transparentnost, účinnost a řádné 
fungování finančních trhů a pro stabilitu 
finančního systému; žádá Komisi, aby 
využila zkušeností získaných z 
Evropského fóra pro usnadnění inovací 
(EFIF) a posoudila, zda by celoevropský 
„sandbox“ pro finanční služby přinesl 
další přínosy pro finanční inovace; tvrdí, 
že takový celoevropský „sandbox“ by měl 
být vytvořen v rámci přímého dohledu 
společného výboru evropských orgánů 
dohledu ve spolupráci s příslušnými 
vnitrostátními orgány dohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 317



AM\1209082CS.docx 165/174 PE654.028v01-00

CS

Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel, Costas Mavrides

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. poukazuje na to, že vhodným 
nástrojem k posílení inovací a 
konkurenceschopnosti odvětví finančních 
služeb by mohly být „sandboxy”; žádá 
Komisi, aby vytvořila celoevropský 
„sandbox“ (tj. druh bezpečného prostředí) 
pro finanční služby;

24. poukazuje na to, že vhodným 
nástrojem k posílení inovací a 
konkurenceschopnosti odvětví finančních 
služeb by mohly být „sandboxy”; žádá 
Komisi, aby zvážila vytvoření 
celoevropského „sandboxu“ pro finanční 
služby s náležitým ohledem na přínosy i 
rizika těchto nástrojů a na neexistenci 
společného rámce EU, jak analyzovaly 
evropské orgány dohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyzývá k úsilí zaměřenému na 
zachování rovných podmínek založených 
na přeshraničním přístupu k údajům a na 
vysokou úroveň ochrany údajů a 
soukromí spotřebitelů, aby EU 
představovala rámec s přísnými normami 
kybernetické bezpečnosti, které by přispěly 
k unii kapitálových trhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. zdůrazňuje, že je třeba jmenovat 
jediný evropský orgán dohledu pro dohled 
nad činnostmi spojenými s kryptoaktivy v 
Evropské unii na základě společného 
souboru pravidel a intervenčních 
pravomocí u produktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Gunnar Beck

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. poukazuje na to, že Evropa soutěží 
o kapitál na globálním trhu a že v 
důsledku toho jsou pro ochranu evropské 
hospodářské suverenity, používání eura ve 
třetích zemích a přilákání zahraničních 
investorů kriticky důležité hlubší, 
integrovanější a účinnější evropské 
kapitálové trhy;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. poukazuje na to, že Evropa soutěží 
o kapitál na globálním trhu a že v 
důsledku toho jsou pro ochranu evropské 
hospodářské suverenity, používání eura ve 
třetích zemích a přilákání zahraničních 

25. poukazuje na to, že integrované, 
dobře regulované, stabilní a účinné 
evropské kapitálové trhy jsou kriticky 
důležité pro ochranu evropské 
hospodářské suverenity v řadě oblastí, 
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investorů kriticky důležité hlubší, 
integrovanější a účinnější evropské 
kapitálové trhy;

včetně používání eura ve třetích zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. poukazuje na to, že Evropa soutěží 
o kapitál na globálním trhu a že v důsledku 
toho jsou pro ochranu evropské 
hospodářské suverenity, používání eura ve 
třetích zemích a přilákání zahraničních 
investorů kriticky důležité hlubší, 
integrovanější a účinnější evropské 
kapitálové trhy;

25. poukazuje na to, že Evropa soutěží 
o kapitál na globálním trhu a že v důsledku 
toho jsou pro ochranu evropské 
hospodářské suverenity, podporu 
používání eura ve třetích zemích a 
přilákání zahraničních investorů kriticky 
důležité hlubší, integrovanější, účinnější a 
odolnější evropské kapitálové trhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Jessica Polfjärd

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. poukazuje na to, že Evropa soutěží 
o kapitál na globálním trhu a že v důsledku 
toho jsou pro ochranu evropské 
hospodářské suverenity, používání eura ve 
třetích zemích a přilákání zahraničních 
investorů kriticky důležité hlubší, 
integrovanější a účinnější evropské 
kapitálové trhy;

25. 1. poukazuje na to, že Evropa 
soutěží o kapitál na globálním trhu a že v 
důsledku toho jsou pro ochranu evropské 
hospodářské suverenity, používání eura ve 
třetích zemích a přilákání zahraničních 
investorů kriticky důležité hlubší, 
integrovanější a účinnější evropské 
kapitálové trhy společně s větším sdílením 
rizik mezi zúčastněnými stranami;

Or. en
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Pozměňovací návrh 324
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. poukazuje na to, že Evropa soutěží 
o kapitál na globálním trhu a že v důsledku 
toho jsou pro ochranu evropské 
hospodářské suverenity, používání eura ve 
třetích zemích a přilákání zahraničních 
investorů kriticky důležité hlubší, 
integrovanější a účinnější evropské 
kapitálové trhy;

25. poukazuje na to, že Evropa soutěží 
o kapitál na globálním trhu a že v důsledku 
toho jsou pro ochranu evropské 
hospodářské suverenity, používání eura ve 
třetích zemích a přilákání zahraničních 
investorů kriticky důležité hlubší, 
integrovanější a účinnější evropské 
kapitálové trhy; domnívá se, že v důsledku 
vystoupení Spojeného království z EU je 
tento cíl ještě důležitější a že by měl být 
sledován v souladu s transparentními 
kritérii založenými na pravidlech, a nikoli 
případ od případu;

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. znovu opakuje, že právní předpisy 
EU poskytují možnost považovat pravidla 
třetích zemí za rovnocenná na základě 
přiměřené a na rizikách založené analýzy a 
že taková rozhodnutí by měla být 
přijímána prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci; připomíná, že EU 
může jednostranně kdykoli stáhnout 
jakékoli rozhodnutí o rovnocennosti;

26. znovu opakuje, že právní předpisy 
EU poskytují možnost považovat pravidla 
třetích zemí za rovnocenná na základě 
přiměřené a na rizikách založené analýzy; 
připomíná, že EU může jednostranně 
kdykoli stáhnout jakékoli rozhodnutí o 
rovnocennosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 326
Christophe Hansen, Jessica Polfjärd, Lefteris Christoforou

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. znovu opakuje, že právní předpisy 
EU poskytují možnost považovat pravidla 
třetích zemí za rovnocenná na základě 
přiměřené a na rizikách založené analýzy a 
že taková rozhodnutí by měla být přijímána 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci; připomíná, že EU může 
jednostranně kdykoli stáhnout jakékoli 
rozhodnutí o rovnocennosti;

26. 1. znovu opakuje, že právní 
předpisy EU poskytují možnost považovat 
pravidla třetích zemí za rovnocenná na 
základě přiměřené a na rizikách a faktech 
založené analýzy a že taková rozhodnutí by 
měla být přijímána na racionálním 
základě prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci; připomíná, že EU může 
jednostranně kdykoli stáhnout jakékoli 
rozhodnutí o rovnocennosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Ondřej 
Kovařík, Martin Hlaváček, Ivars Ijabs, Luis Garicano, Gilles Boyer, Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. znovu opakuje, že právní předpisy 
EU poskytují možnost považovat pravidla 
třetích zemí za rovnocenná na základě 
přiměřené a na rizikách založené analýzy a 
že taková rozhodnutí by měla být přijímána 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci; připomíná, že EU může 
jednostranně kdykoli stáhnout jakékoli 
rozhodnutí o rovnocennosti;

26. znovu opakuje, že právní předpisy 
EU poskytují možnost považovat pravidla 
třetích zemí za rovnocenná na základě 
technické, přiměřené a na rizikách 
založené analýzy a že taková rozhodnutí by 
měla být přijímána prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci; připomíná, že EU 
může jednostranně kdykoli stáhnout 
jakékoli rozhodnutí o rovnocennosti; 
vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s 
evropskými orgány dohledu a případně s 
příslušnými vnitrostátními orgány zavedla 
dynamický systém sledování režimů 
rovnocennosti v případě rozdílů v regulaci 
a dohledu třetích zemí, což by mohlo vést 
k možným rizikům pro EU, pokud jde o 
finanční stabilitu, transparentnost trhu, 
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integritu trhu, ochranu investorů a 
spotřebitelů a rovné podmínky; 
zdůrazňuje, že Komise by měla zavést 
nouzové postupy pro zrušení rozhodnutí o 
rovnocennosti v případě, že je třeba jednat 
rychle, s přihlédnutím k možným 
důsledkům nouzového zrušení rozhodnutí 
o rovnocennosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. znovu opakuje, že právní předpisy 
EU poskytují možnost považovat pravidla 
třetích zemí za rovnocenná na základě 
přiměřené a na rizikách založené analýzy a 
že taková rozhodnutí by měla být přijímána 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci; připomíná, že EU může 
jednostranně kdykoli stáhnout jakékoli 
rozhodnutí o rovnocennosti;

26. znovu opakuje, že právní předpisy 
EU poskytují možnost považovat pravidla 
třetích zemí za rovnocenná na základě 
přiměřené a na rizikách založené analýzy a 
že taková rozhodnutí by měla být přijímána 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci; zdůrazňuje, že v zájmu 
zachování finanční stability, rovných 
podmínek a ochrany investorů a 
spotřebitelů v EU v situaci po brexitu by 
rozhodnutí o rovnocennosti s regulačním 
rámcem EU měla být komplexní a 
soudržná a měla by být doplněna 
posílenými pravomocemi dohledu nad 
finančními subjekty ze třetích zemí; 
připomíná, že EU může jednostranně 
kdykoli stáhnout jakékoli rozhodnutí o 
rovnocennosti a že jakákoli odchylka od 
regulačních norem EU by měla být 
důsledně sledována;

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Danuta Maria Hübner
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Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. znovu opakuje, že právní předpisy 
EU poskytují možnost považovat pravidla 
třetích zemí za rovnocenná na základě 
přiměřené a na rizikách založené analýzy a 
že taková rozhodnutí by měla být přijímána 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci; připomíná, že EU může 
jednostranně kdykoli stáhnout jakékoli 
rozhodnutí o rovnocennosti;

26. znovu opakuje, že právní předpisy 
EU poskytují možnost považovat pravidla 
třetích zemí za rovnocenná na základě 
přiměřené a na rizikách založené analýzy a 
že taková rozhodnutí by měla být přijímána 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci; připomíná, že EU může 
jednostranně kdykoli stáhnout jakékoli 
rozhodnutí o rovnocennosti; zdůrazňuje, že 
je třeba zajistit, aby orgány dohledu EU 
měly pravomoci přímého dohledu v 
případě, že činnosti některých podniků ze 
třetích zemí uznaných v rámci 
rovnocennosti EU mohou mít vliv na 
finanční stabilitu, řádné trhy nebo 
ochranu investorů;

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. zdůrazňuje, že zdanění je i nadále 
klíčovým faktorem stimulujícím 
celosvětové kapitálové toky; zdůrazňuje 
proto, že je důležité pečlivě posoudit dopad 
každé daně z finančních transakcí na 
ambice EU rozvíjet silné, celosvětově 
atraktivní, odolné, rozvinuté a likvidní 
kapitálové trhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 331
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Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 26 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26b. připomíná, že je třeba zajistit 
interoperabilitu regulačního rámce EU s 
mezinárodně dohodnutými zásadami 
Basilejského výboru pro bankovní dohled 
a Rady pro finanční stabilitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Gunnar Beck

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá k přijetí kroků na posílení 
mezinárodní úlohy a používání eura 
dokončením hospodářské a měnové unie, 
unie kapitálových trhů a bankovní unie, 
podporou rozvoje referenčních hodnot 
založených na euru pro komoditní trhy a 
posílením úlohy eura jako referenční 
měny;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá k přijetí kroků na posílení 
mezinárodní úlohy a používání eura 

27. poukazuje na to, že dokončení a 
posílení hospodářské a měnové unie, unie 
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dokončením hospodářské a měnové unie, 
unie kapitálových trhů a bankovní unie, 
podporou rozvoje referenčních hodnot 
založených na euru pro komoditní trhy a 
posílením úlohy eura jako referenční 
měny;

kapitálových trhů a bankovní unie by 
mohlo zvýšit mezinárodní využívání eura;

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Ondřej 
Kovařík, Martin Hlaváček, Nicola Beer, Monica Semedo, Ivars Ijabs, Gilles Boyer, 
Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. opakuje, že je zapotřebí více 
racionalizovaného a kodifikovaného 
zastoupení EU v mnohostranných 
organizacích/subjektech v návaznosti na 
usnesení Evropského parlamentu ze dne 
12. dubna 2016 o úloze EU v rámci 
systému mezinárodních finančních, 
měnových a regulačních orgánů a 
institucí; konstatuje, že prosazování 
hodnot EU a globální 
konkurenceschopnosti finančního sektoru 
EU při tvorbě politiky na evropské a 
mezinárodní úrovni je ještě důležitější, 
neboť multilaterální světový řád se dále 
polarizuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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27a. domnívá se, že v budoucích 
vztazích se Spojeným královstvím po 
skončení přechodného období by měly být 
zaručeny rovné podmínky na podporu 
stability finančních trhů Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. pověřuje svého předsedu, aby 
předal toto usnesení Radě a Komisi.

28. pověřuje svého předsedu, aby 
předal toto usnesení Radě, Komisi, 
evropským orgánům dohledu a Evropské 
centrální bance.

Or. en


