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Τροπολογία 1
Fabio Massimo Castaldo, Clara Ponsatí Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 31 της 
οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την 
έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη 
δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων 
και την τροποποίηση των οδηγιών 
2009/65/ΕΚ και 2014/59/ΕΕ, σύμφωνα με 
το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει 
έκθεση όσον αφορά τη δυνατότητα 
θέσπισης ενός μέσου διπλής προσφυγής 
με την ονομασία «Ευρωπαϊκοί 
Εξασφαλισμένοι Τίτλοι» (ΕΕΤ),

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 2020, με 
τίτλο «Προετοιμασία για αλλαγές 
Ανακοίνωση σχετικά με την ετοιμότητα 
κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Ηνωμένου Βασιλείου» (COM(2020) 324),

Or. en



PE654.028v01-00 4/194 AM\1209082EL.docx

EL

Τροπολογία 3
Fabio Massimo Castaldo, Clara Ponsatí Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 4ης Ιουλίου 2017, με τίτλο «Προς ένα 
πανευρωπαϊκό πλαίσιο για τα καλυμμένα 
ομόλογα», το οποίο κάλεσε την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει 
στη νέα οδηγία για τα καλυμμένα 
ομόλογα ειδικές αναφορές σε ένα νομικό 
πλαίσιο για τους ΕΕΤ, ιδίως απαιτήσεις 
που ευνοούν τη διπλή προσφυγή, την 
ειδική δημόσια εποπτεία, την προστασία 
έναντι χρεωκοπίας και τη διαφάνεια,

Or. en

Τροπολογία 4
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα 
της τακτικής έρευνας της ΕΚΤ για την 
πρόσβαση των επιχειρήσεων στη 
χρηματοδότηση,

Or. en

Τροπολογία 5
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις οικονομικές 
προβλέψεις της Επιτροπής για το 
καλοκαίρι του 2020,

Or. en

Τροπολογία 6
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση 
επανεξέτασης της νομοθεσίας MiFID 
II/MiFIR αριθ. 1 της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) 
σχετικά με την εξέλιξη των τιμών για τα 
προ-συναλλακτικά και μετα-
συναλλακτικά στοιχεία και το 
ενοποιημένο δελτίο για μετοχικούς 
τίτλους,

Or. en

Τροπολογία 7
Clara Ponsatí Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 8ης 
Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τη 
νομοθεσία της ΕΕ για τις υποθήκες και 
τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα υψηλού 
κινδύνου: η περίπτωση της Ισπανίας 
(2015/2740(RSP)),

Or. en
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Τροπολογία 8
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του 
Μαρτίου 2018, για τη χρηματοοικονομική 
τεχνολογία,

Or. en

Τροπολογία 9
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι 
δράσεις που αναλαμβάνονται για τη 
δημιουργία μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών 
θα πρέπει, ως στόχο τους, να έχουν τη 
βελτίωση του φάσματος επιλογών 
χρηματοδότησης που προσφέρονται σε 
εταιρείες και πολίτες, καθώς και ένα 
ευρύτερο φάσμα πιο ελκυστικών 
προσφορών επενδύσεων·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι 
δράσεις που αναλαμβάνονται για τη 
δημιουργία μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών 
θα πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση της 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση για 
εκείνες τις επιχειρήσεις της πραγματικής 
οικονομίας που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες απόκτησής της, ιδίως εκείνες 
που είναι βιώσιμες, ή να προσφέρουν 
καλύτερες, δηλαδή απλές και διαφανείς, 
επενδυτικές επιλογές στους πολίτες 
ανάλογα με το επίπεδο ανοχής τους στον 
κίνδυνο·

Or. en

Τροπολογία 10
Gunnar Beck
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι 
δράσεις που αναλαμβάνονται για τη 
δημιουργία μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών 
θα πρέπει, ως στόχο τους, να έχουν τη 
βελτίωση του φάσματος επιλογών 
χρηματοδότησης που προσφέρονται σε 
εταιρείες και πολίτες, καθώς και ένα 
ευρύτερο φάσμα πιο ελκυστικών 
προσφορών επενδύσεων·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι 
δράσεις που αναλαμβάνονται για τη 
δημιουργία μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών 
θα πρέπει, ως στόχο τους, να έχουν τη 
βελτίωση και τη διαφοροποίηση των 
σταθερών και βιώσιμων επιλογών 
χρηματοδότησης που προσφέρονται σε 
εταιρείες και πολίτες, καθώς και ένα 
ευρύτερο φάσμα πιο ελκυστικών 
προσφορών επενδύσεων, διασφαλίζοντας 
παράλληλα την οικονομική σταθερότητα 
και ελαχιστοποιώντας τον 
χρηματοοικονομικό κίνδυνο·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι 
δράσεις που αναλαμβάνονται για τη 
δημιουργία μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών 
θα πρέπει, ως στόχο τους, να έχουν τη 
βελτίωση του φάσματος επιλογών 
χρηματοδότησης που προσφέρονται σε 
εταιρείες και πολίτες, καθώς και ένα 
ευρύτερο φάσμα πιο ελκυστικών 
προσφορών επενδύσεων·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι 
δράσεις που αναλαμβάνονται για τη 
δημιουργία μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών 
θα πρέπει, ως βασικούς στόχους τους, να 
έχουν τη βελτίωση του φάσματος επιλογών 
χρηματοδότησης που προσφέρονται σε 
εταιρείες και πολίτες, καθώς και την 
προώθηση της διαθεσιμότητας ενός 
ευρύτερου φάσματος πιο ελκυστικών 
προσφορών επενδύσεων, για την παροχή 
κινήτρων με σκοπό τη χρηματοδοτική 
συμμετοχή και τη μετατροπή των 
αποταμιευτών σε επενδυτές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια για τις 
ΜΜΕ, τους επιχειρηματίες και την 
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κοινωνική οικονομία έχει καταστεί ακόμη 
πιο σημαντική για την ανάκαμψη από τη 
νόσο COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 12
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι 
δράσεις που αναλαμβάνονται για τη 
δημιουργία μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών 
θα πρέπει, ως στόχο τους, να έχουν τη 
βελτίωση του φάσματος επιλογών 
χρηματοδότησης που προσφέρονται σε 
εταιρείες και πολίτες, καθώς και ένα 
ευρύτερο φάσμα πιο ελκυστικών 
προσφορών επενδύσεων·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
χρηματοδότηση μέσω τραπεζικών 
δανείων δεν επαρκεί από μόνη της για 
την παροχή του ποσού πίστωσης που 
απαιτείται για να ανακάμψει η οικονομία 
της ΕΕ από την κρίση, αλλά θα πρέπει 
αντ’ αυτού να συμπληρωθεί με 
ισχυρότερη χρηματοδότηση με βάση την 
αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι 
δράσεις που αναλαμβάνονται για τη 
δημιουργία μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών 
θα πρέπει, ως στόχο τους, να έχουν, 
επομένως, τη βελτίωση του φάσματος 
επιλογών χρηματοδότησης που 
προσφέρονται σε εταιρείες και πολίτες, 
καθώς και ένα ευρύτερο φάσμα πιο 
ελκυστικών προσφορών επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 13
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κεφαλαιαγορές προσφέρουν ευκαιρίες για 
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επενδυτές που αναζητούν εισόδημα και 
για επιχειρήσεις που αναζητούν 
χρηματοδότηση, αλλά είναι επίσης 
εγγενώς υψηλού κινδύνου και ρέπουν 
προς τη βραχυπρόθεσμη προσέγγιση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λόγοι του 
κινδύνου για τις κεφαλαιαγορές 
περιλαμβάνουν την πληθώρα 
αποταμιεύσεων με στόχο την απόδοση 
έναντι επενδυτικών ευκαιριών καλής 
ποιότητας, τη μικρή προσφορά ασφαλών 
περιουσιακών στοιχείων και τα διαρκώς 
χαμηλά επιτόκια· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι κίνδυνοι αυτοί ενδέχεται να αυξηθούν 
περαιτέρω βραχυπρόθεσμα και 
μεσοπρόθεσμα ως αποτέλεσμα της 
ακραίας οικονομικής και δημοσιονομικής 
αβεβαιότητας που προκάλεσε η κρίση 
COVID-19 και, μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα, από τους 
χρηματοοικονομικούς κινδύνους που 
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή·

Or. en

Τροπολογία 14
Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
Κεφαλαιαγορών θα πρέπει να παρέχει ένα 
ρυθμιστικό περιβάλλον που να μετριάζει 
τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα και να προστατεύει 
επαρκώς τα συμφέροντα των 
μικροεπενδυτών, των συνταξιούχων και 
των καταναλωτών, καθώς και να παρέχει 
εγγυήσεις για τα περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και σχετικά με τη 
διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα·

Or. en
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Τροπολογία 15
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
Κεφαλαιαγορών θα πρέπει να παρέχει ένα 
ρυθμιστικό περιβάλλον που να μετριάζει 
τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα και να προστατεύει 
επαρκώς τα συμφέροντα των 
μικροεπενδυτών, των συνταξιούχων και 
των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 16
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εσωτερική αγορά της ΕΕ χαρακτηρίζεται 
από ανοικτό ανταγωνισμό, κανονιστικό 
πλαίσιο, εξάρτηση από τα διεθνή 
πρότυπα και εποπτική συνεργασία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της 
Ένωσης Κεφαλαιαγορών θα πρέπει, ως 
εκ τούτου, να βασίζεται στις ίδιες αρχές·

Or. en

Τροπολογία 17
Alfred Sant, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Marc Angel, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανάπτυξη μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών 
συμβαδίζει αναγκαστικά με την 
εμβάθυνση της οικονομικής και 
νομισματικής ένωσης, και ιδίως με την 
ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και 
τη δημιουργία ενός μηχανισμού 
δημοσιονομικής σταθεροποίησης για τη 
ζώνη του ευρώ συνολικά· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Ένωση Κεφαλαιαγορών 
πρέπει να συμπληρωθεί με μέτρα 
αντικυκλικής πολιτικής για την 
προώθηση της συνολικής ζήτησης και τη 
μείωση των ανισοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 18
Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα 
ευνοϊκό πλαίσιο για βιώσιμες δημόσιες 
επενδύσεις, δηλαδή η θέσπιση ενός 
χρυσού κανόνα για τον αποκλεισμό των 
βιώσιμων επενδύσεων από τον 
υπολογισμό του ελλείμματος της ΕΕ, είναι 
καίριας σημασίας για τη συμπλήρωση 
περαιτέρω πρωτοβουλιών στο πλαίσιο 
της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, ώστε να 
συγκεντρωθούν ιδιωτικές επενδύσεις και 
να προωθηθεί η βιώσιμη και 
μακροπρόθεσμη κατανομή των 
ιδιωτικών κεφαλαίων·

Or. en

Τροπολογία 19
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Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κεφαλαιαγορές της ΕΕ θα μπορούσαν να 
εξυπηρετήσουν την οικονομία και την 
απολύτως αναγκαία οικονομική 
ανάκαμψη καλύτερα όταν είναι 
διαφανείς, ανταγωνιστικές, ανθεκτικές, 
κεντρικά εκκαθαριζόμενες και 
υποστηριζόμενες από δίκαιους 
κανονισμούς·

Or. en

Τροπολογία 20
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι 
επενδυτές έχουν υψηλότερη ανοχή στον 
κίνδυνο από άλλους και ότι δεν είναι όλες 
οι επιχειρήσεις σε θέση να έχουν 
πρόσβαση και να επωφελούνται από 
χρηματοδότηση μέσω κεφαλαιαγορών·

Or. en

Τροπολογία 21
Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δημιουργία ενός ασφαλούς περιουσιακού 
στοιχείου της ζώνης του ευρώ είναι 
καίριας σημασίας για τη 
χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση και την 
ανάπτυξη μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ασφαλές 
περιουσιακό στοιχείο στην ΕΕ είναι 
απαραίτητο για τη δημιουργία μιας 
ολοκληρωμένης, βαθιάς και υψηλής 
ρευστότητας ευρωπαϊκής αγοράς 
ομολόγων, η οποία θα αποτελεί κεντρικό 
τμήμα της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και 
θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως σημείο 
αναφοράς τιμολόγησης στη ζώνη του 
ευρώ για την αποτίμηση ομολόγων, 
μετοχών και άλλων περιουσιακών 
στοιχείων και επίσης ως εξασφάλιση σε 
ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 22
Alfred Sant, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Marc Angel, Κώστας 
Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
νομοθετική εναρμόνιση παραμένει 
ανεπαρκής για τη δημιουργία μιας 
πραγματικά ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς, 
εάν εξακολουθούν να υπάρχουν 
αποκλίνουσες εθνικές πρακτικές 
εφαρμογής, εποπτείας και επιβολής·

Or. en

Τροπολογία 23
Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική σκέψη A δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
νομοθετική εναρμόνιση παραμένει 
ανεπαρκής για τη δημιουργία μιας 
πραγματικά ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς, 
εάν εξακολουθούν να υπάρχουν 
αποκλίνουσες εθνικές πρακτικές 
εφαρμογής, εποπτείας και επιβολής·

Or. en

Τροπολογία 24
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα για την 
επίτευξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών 
κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ’ όλα αυτά, 
πρέπει να γίνουν πολλά όσον αφορά την 
ακρίβεια, την αποτελεσματικότητα και 
την απλούστευση των μέτρων που 
θεσπίζονται·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 25
Gunnar Beck

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα για την 
επίτευξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ’ όλα 
αυτά, πρέπει να γίνουν πολλά όσον αφορά 
την ακρίβεια, την αποτελεσματικότητα και 
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κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ’ όλα αυτά, 
πρέπει να γίνουν πολλά όσον αφορά την 
ακρίβεια, την αποτελεσματικότητα και την 
απλούστευση των μέτρων που 
θεσπίζονται·

την απλούστευση των μέτρων που 
θεσπίζονται·

Or. en

Τροπολογία 26
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα για την 
επίτευξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών 
κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ’ όλα αυτά, 
πρέπει να γίνουν πολλά όσον αφορά την 
ακρίβεια, την αποτελεσματικότητα και την 
απλούστευση των μέτρων που 
θεσπίζονται·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα για την 
επίτευξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών 
απέτυχαν να διοχετεύσουν περισσότερα 
κεφάλαια στις βιώσιμες επιχειρήσεις και 
να παράσχουν στους επενδυτές καλύτερες 
επενδυτικές ευκαιρίες ανάλογα με το 
επίπεδο ανοχής τους στον κίνδυνο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να γίνουν 
πολλά όσον αφορά την ακρίβεια και την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
θεσπίζονται·

Or. en

Τροπολογία 27
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα για την 
επίτευξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών 
κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
περισσότερα μέτρα που έχουν ληφθεί 
μέχρι σήμερα για την επίτευξη της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών κινούνται προς τη σωστή 
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λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ’ όλα αυτά, 
πρέπει να γίνουν πολλά όσον αφορά την 
ακρίβεια, την αποτελεσματικότητα και την 
απλούστευση των μέτρων που 
θεσπίζονται·

κατεύθυνση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
παρ’ όλα αυτά, πρέπει να γίνουν πολλά 
όσον αφορά την ακρίβεια, την 
αποτελεσματικότητα και την απλούστευση 
των μέτρων που θεσπίζονται·

Or. en

Τροπολογία 28
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα για την 
επίτευξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών 
κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ’ όλα αυτά, 
πρέπει να γίνουν πολλά όσον αφορά την 
ακρίβεια, την αποτελεσματικότητα και 
την απλούστευση των μέτρων που 
θεσπίζονται·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα για την 
επίτευξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών 
κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση· 
λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι η 
πρόοδος στην επίτευξη της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών είναι περιορισμένη, ότι 
πολλοί στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί και ότι 
η σημασία του τραπεζικού δανεισμού σε 
σύγκριση με τις μετοχές έχει αυξηθεί τα 
τελευταία χρόνια ως πηγή επενδυτικών 
κεφαλαίων στην ΕΕ·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα για την 
επίτευξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών 
κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ’ όλα αυτά, 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα για την 
επίτευξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών 
κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ’ όλα αυτά, 
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πρέπει να γίνουν πολλά όσον αφορά την 
ακρίβεια, την αποτελεσματικότητα και την 
απλούστευση των μέτρων που 
θεσπίζονται·

πρέπει να γίνουν πολλά όσον αφορά την 
ακρίβεια, την αποτελεσματικότητα και την 
απλούστευση των μέτρων που 
θεσπίζονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα 
φιλόδοξο όραμα για το εγχείρημα της 
Ένωσης Κεφαλαιαγορών, ώστε να 
ξεπεραστούν οι εθνικές ευαισθησίες και 
να αναπτυχθεί η δυναμική για την 
ολοκλήρωση της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών·

Or. en

Τροπολογία 30
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
περισσότερα μέτρα που έχουν εξεταστεί 
και εφαρμοστεί με στόχο τη βελτίωση και 
την ενοποίηση των κεφαλαιαγορών 
σχετίζονται με τα επαγγελματικά εργαλεία 
και τα χρηματοοικονομικά μέσα που 
διατίθενται στους επαγγελματίες στον 
τομέα της διαμεσολάβησης και τους 
πελάτες τους (κατά βάση, ιδρύματα, 
κεφάλαια και φυσικά πρόσωπα με μεγάλη 
περιουσία), η Ένωση Κεφαλαιαγορών 
πρέπει να κινητοποιήσει ζήτηση στο 
επίπεδο της λιανικής, η οποία στην 
Ευρώπη βρίσκεται πολύ πιο κάτω από τα 
επίπεδα που επικρατούν στις ΗΠΑ ή στην 
Ιαπωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να 
επιτευχθεί ένας τέτοιος στόχος, οι 
μικροεπενδυτές πρέπει να αλλάξουν την 
επενδυτική νοοτροπία τους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μια τέτοια αλλαγή θα συμβεί 
μόνον όταν οι μικροεπενδυτές πειστούν 
ότι οι επενδύσεις στις κεφαλαιαγορές 
είναι επιθυμητές, διότι μπορεί να είναι 
προς όφελός τους περισσότερο από ό,τι, 
για παράδειγμα, οι τραπεζικές 
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καταθέσεις, ενώ παράλληλα υπόκεινται 
σε αποδεκτούς και σαφώς καθορισμένους 
κινδύνους·

Or. en

Τροπολογία 31
Gianna Gancia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
χρηματοδότηση της κεφαλαιαγοράς είναι 
μια αποτελεσματική λύση για τη 
διαφοροποίηση των πηγών 
χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ· ότι η 
διαφοροποίηση των πηγών 
χρηματοδότησης είναι μια τάση που είναι 
πιο προβληματική για τις μικρές εταιρείες 
λόγω μεγαλύτερων δυσκολιών στην 
υποστήριξη του άμεσου και έμμεσου 
κόστους που προκύπτει από το υπάρχον 
κενό ορατότητας σε σύγκριση με 
εταιρείες μεγαλύτερου μεγέθους

Or. it

Τροπολογία 32
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
απαιτούνται φιλόδοξα επόμενα βήματα 
για να καταστεί η αρχιτεκτονική των 
κεφαλαιαγορών της ΕΕ πραγματικά 
πανευρωπαϊκή, ανταγωνιστική και 
ελκυστική για τους τελικούς επενδυτές 
τόσο στην ΕΕ όσο και διεθνώς·
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Or. en

Τροπολογία 33
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας 
τραπεζικός τομέας με υψηλό επίπεδο 
κεφαλαιοποίησης θα συνεχίσει να 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη 
χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, ιδίως 
των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 34
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την 
εμπειρία με τη Μεγάλη Ύφεση, προέκυψε 
η συναίνεση ότι η θεσμική αρχιτεκτονική 
της ζώνης του ευρώ χρειάζεται να 
μεταρρυθμιστεί για να ενισχυθεί η 
ικανότητά της να αντιμετωπίζει τους 
μεγάλους οικονομικούς κλυδωνισμούς· 
λαμβάνοντας, εν προκειμένω, υπόψη ότι 
η οικονομική βιβλιογραφία κατά κανόνα 
διαπιστώνει ότι η υψηλότερη 
απορρόφηση των κλυδωνισμών στις 
Ηνωμένες Πολιτείες οφείλεται κυρίως 
στον αποτελεσματικότερο επιμερισμό των 
κινδύνων από τον ιδιωτικό τομέα μέσω 
των πιστωτικών αγορών και των 
κεφαλαιαγορών·
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Or. en

Τροπολογία 35
Gianna Gancia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να μην 
είναι ελκυστικές για τους επενδυτές 
επιχειρηματικών κεφαλαίων και 
ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και 
ότι η χαμηλή ελκυστικότητα οφείλεται εν 
μέρει στην επίμονη ακαμψία στην αγορά 
εργασίας και στις ανεπαρκώς 
ανεπτυγμένες τοπικές χρηματοπιστωτικές 
αγορές, καθώς και σε ένα νομικό πλαίσιο 
που δεν παρέχει επαρκή προστασία για 
τους επενδυτές·

Or. it

Τροπολογία 36
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με πρόσφατες εκθέσεις και έρευνες με 
επίκεντρο τον καταναλωτή1α, οι 
περισσότεροι Ευρωπαίοι μικροεπενδυτές 
έχουν προτιμήσεις βιωσιμότητας και 
θέλουν να λαμβάνουν υπόψη τους 
περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς ή 
σχετικούς με τη διακυβέρνηση 
παράγοντες και κινδύνους στις 
επενδυτικές τους αποφάσεις, σπάνια 
όμως τους προσφέρονται συμβατά 
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προϊόντα·
_________________
1α Δείτε για παράδειγμα: https://2degrees-
investing.org/wp-
content/uploads/2020/03/A-Large-
Majority-of-Retail-Clients-Want-to-
Invest-Sustainably.pdf 

Or. en

Τροπολογία 37
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
αντιπροσώπευαν το 99,8 % του συνόλου 
των επιχειρήσεων στον μη 
χρηματοπιστωτικό επιχειρηματικό τομέα 
(NFBS/ΜΧΕΤ) της ΕΕ των 28, 
δημιουργώντας το 56,4 % της 
προστιθέμενης αξίας και το 66,6 % της 
απασχόλησης στο NFBS· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι πολύ μικρές ΜΜΕ 
αντιπροσώπευαν το 93 % του τομέα, οι 
μικρές ΜΜΕ το 5,9 % και οι μεσαίου 
μεγέθους ΜΜΕ μόνο το 0,9 %1α·
_________________
1α ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΜΜΕ 2018/2019

Or. en

Τροπολογία 38
Gunnar Beck

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κοινωνική και οικονομική κρίση που 
προκάλεσε η COVID-19 θα έχει ιδιαίτερα 
αρνητικό αντίκτυπο στις ΜΜΕ και στους 
μικροεπενδυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
απόκριση της ΕΕ στην COVID- 19 μέσω 
του ευρωπαϊκού σχεδίου για την 
ανάκαμψη της οικονομίας θα πρέπει να 
παρέχει σημαντικά κεφάλαια προκειμένου 
να αυξηθεί η πρόσβαση των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κοινωνική και οικονομική κρίση που 
προκάλεσαν τα μέτρα περιορισμού της 
κυκλοφορίας ως απάντηση στη νόσο 
COVID-19 θα έχει ιδιαίτερα αρνητικό 
αντίκτυπο στις ΜΜΕ και στους 
μικροεπενδυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ένωση Κεφαλαιαγορών θα πρέπει να 
αυξήσει την πρόσβαση των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων σε σταθερή, χαμηλού 
κινδύνου χρηματοδότηση με μετοχικά 
κεφάλαια, και να μειώσει την υπερβολική 
εξάρτηση από τη χρηματοδότηση με 
δανειακά κεφάλαια·

Or. en

Τροπολογία 39
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κοινωνική και οικονομική κρίση που 
προκάλεσε η COVID-19 θα έχει ιδιαίτερα 
αρνητικό αντίκτυπο στις ΜΜΕ και στους 
μικροεπενδυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
απόκριση της ΕΕ στην COVID- 19 μέσω 
του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη 
της οικονομίας θα πρέπει να παρέχει 
σημαντικά κεφάλαια προκειμένου να 
αυξηθεί η πρόσβαση των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κοινωνική και οικονομική κρίση που 
προκάλεσε η COVID-19 θα έχει ιδιαίτερα 
αρνητικό αντίκτυπο στις ΜΜΕ και στους 
μικροεπενδυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
απόκριση της ΕΕ στην COVID-19 μέσω 
του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη 
της οικονομίας θα πρέπει να εγγυηθεί την 
πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
σε χρηματοδότηση, προκειμένου να 
διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και η 
παραγωγική ικανότητα των χωρών·

Or. en

Τροπολογία 40
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κοινωνική και οικονομική κρίση που 
προκάλεσε η COVID-19 θα έχει ιδιαίτερα 
αρνητικό αντίκτυπο στις ΜΜΕ και στους 
μικροεπενδυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
απόκριση της ΕΕ στην COVID- 19 μέσω 
του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη 
της οικονομίας θα πρέπει να παρέχει 
σημαντικά κεφάλαια προκειμένου να 
αυξηθεί η πρόσβαση των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κοινωνική και οικονομική κρίση που 
προκάλεσε η COVID-19 θα έχει ιδιαίτερα 
αρνητικό αντίκτυπο στις ΜΜΕ και θα 
μπορούσε επίσης να επηρεάσει τους 
μικροεπενδυτές (αν και στη διάρκεια της 
πανδημίας, οι ατομικές αποταμιεύσεις 
που φυλάσσονταν κυρίως στις τράπεζες 
αυξήθηκαν απότομα)· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η απόκριση της ΕΕ στην 
COVID- 19 μέσω του ευρωπαϊκού σχεδίου 
για την ανάκαμψη της οικονομίας θα 
πρέπει να παρέχει σημαντικά κεφάλαια 
προκειμένου να αυξηθεί η πρόσβαση των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε 
χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 41
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κοινωνική και οικονομική κρίση που 
προκάλεσε η COVID-19 θα έχει ιδιαίτερα 
αρνητικό αντίκτυπο στις ΜΜΕ και στους 
μικροεπενδυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
απόκριση της ΕΕ στην COVID- 19 μέσω 
του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη 
της οικονομίας θα πρέπει να παρέχει 
σημαντικά κεφάλαια προκειμένου να 
αυξηθεί η πρόσβαση των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κοινωνική και οικονομική κρίση που 
προκάλεσε η COVID-19 θα έχει ιδιαίτερα 
αρνητικό αντίκτυπο στις ΜΜΕ και στους 
μικροεπενδυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
απόκριση της ΕΕ στην COVID- 19 μέσω 
του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη 
της οικονομίας θα πρέπει να παρέχει 
σημαντικά κεφάλαια και κίνητρα για την 
προώθηση της χρηματοδότησης με βάση 
την αγορά προκειμένου να αυξηθεί η 
πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
σε χρηματοδότηση·

Or. en



PE654.028v01-00 24/194 AM\1209082EL.docx

EL

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κοινωνική και οικονομική κρίση που 
προκάλεσε η COVID-19 θα έχει ιδιαίτερα 
αρνητικό αντίκτυπο στις ΜΜΕ και στους 
μικροεπενδυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
απόκριση της ΕΕ στην COVID- 19 μέσω 
του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη 
της οικονομίας θα πρέπει να παρέχει 
σημαντικά κεφάλαια προκειμένου να 
αυξηθεί η πρόσβαση των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κοινωνική και οικονομική κρίση που 
προκάλεσε η COVID-19 θα έχει ιδιαίτερα 
αρνητικό αντίκτυπο στις ΜΜΕ και στους 
μικροεπενδυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
απόκριση της ΕΕ στην COVID- 19 μέσω 
του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη 
της οικονομίας θα πρέπει να παρέχει 
σημαντικά κεφάλαια προκειμένου να 
αυξηθεί η πρόσβαση των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται 
χρηματοδότηση από τις κεφαλαιαγορές, 
ώστε να αυξηθεί η συνολική 
χρηματοδοτική ικανότητα και να μειωθεί 
η εξάρτηση από τον τραπεζικό δανεισμό 
στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 43
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ενιαίο 
εργαλείο σύγκρισης τιμών που 
συγκεντρώνει τα δεδομένα συναλλαγών 
από ολόκληρη την ΕΕ, το οποίο 
αναφέρεται ως ενοποιημένο δελτίο, θα 
βοηθούσε τους χρηματιστές να 
εντοπίζουν ευκαιρίες ρευστότητας στην 
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καλύτερη διαθέσιμη τιμή στις 
ευρωπαϊκές αγορές, να αύξανε την 
ικανότητα των επενδυτών να αξιολογούν 
την απόδοση του χρηματιστή τους στην 
εκτέλεση εντολών και θα ήταν ένα 
σημαντικό βήμα προς τον 
εκδημοκρατισμό της πρόσβασης σε 
δεδομένα της αγοράς, καθώς όλοι οι 
επενδυτές θα μπορούσαν εύκολα να δουν 
την καλύτερη τιμή αγοράς ή πώλησης 
ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ήδη 
πρακτική εμπειρία όσον αφορά το 
ενοποιημένο δελτίο στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, όπου έχει εγκριθεί ενοποιημένο 
δελτίο για μετοχές (ενοποίηση προ-
συναλλακτικών και μετα-συναλλακτικών 
στοιχείων) και ομόλογα (ενοποίηση μετα-
συναλλακτικών στοιχείων)·

Or. en

Τροπολογία 44
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
περιορισμένη χρήση της τιτλοποίησης 
μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική 
κρίση του 2008 οφείλεται κυρίως στο 
ενισχυμένο κανονιστικό πλαίσιο μετά την 
κρίση που κατέστησε την τιτλοποίηση 
ακριβότερη για τις τράπεζες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υψηλοί 
κίνδυνοι για τη μακροοικονομική 
σταθερότητα που συνδέονται με προϊόντα 
τιτλοποίησης συνεπάγονται υψηλότερες 
και όχι χαμηλότερες κεφαλαιακές 
απαιτήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
τιτλοποίηση των δανείων των ΜΜΕ είναι 
οριακή λόγω του πρόσθετου κόστους και 
της εγγενούς πολυπλοκότητάς της, 
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γεγονός που την καθιστά δύσκολη εάν δεν 
υπάρχουν δημόσιες εγγυήσεις·

Or. en

Τροπολογία 45
Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και 
τα κράτη μέλη της έχουν αναλάβει σαφή 
δέσμευση όσον αφορά τους στόχους 
βιώσιμης ανάπτυξης και την απαραίτητη 
μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη 
κοινωνία το αργότερο έως το 2050· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος 
αναπτύσσεται πλαίσιο για τη διευκόλυνση 
των βιώσιμων επενδύσεων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το πλαίσιο αυτό αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος των προσπαθειών 
της ΕΕ, στο πλαίσιο της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών, να συνδέσει τη 
χρηματοδότηση με τις ανάγκες της 
οικονομίας και το θεματολόγιο της ΕΕ 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 46
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα 
διαδραματίζει καίριο ρόλο στη 
χρηματοδότηση της οικονομίας της ΕΕ· 
δεν επαρκεί από μόνο του για να 
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εξασφαλίσει το ύψος πίστωσης που θα 
χρειαστεί η οικονομία της ΕΕ για να 
επιτύχει την ανάπτυξη που χρειάζεται 
προκειμένου να ανακάμψει από την 
κρίση· μια Ένωση Κεφαλαιαγορών, σε 
συνδυασμό με μια ολοκληρωμένη 
τραπεζική ένωση, θα επιτρέψει τον ορθό 
επιμερισμό των κινδύνων, προκειμένου 
να οικοδομηθεί μια ανθεκτική οικονομία 
της ΕΕ·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κινήσεις της αγοράς που προέκυψαν από 
τη νόσο COVID-19 λειτούργησαν ως μια 
πραγματική «δοκιμή αντοχής» για την 
ευρωστία ολόκληρου του 
χρηματοπιστωτικού οικοσυστήματος και 
ότι θα πρέπει να συνοδευτούν από 
λεπτομερή αξιολόγηση των οφελών και 
των ελλείψεων του υφιστάμενου 
εγχειριδίου κανόνων της ΕΕ για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη 
χρηματοπιστωτική εποπτεία·

Or. en

Τροπολογία 48
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι μία από 
τις προκλήσεις μιας Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών είναι η εξασφάλιση ίσης 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση και στις 
επενδυτικές ευκαιρίες σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες θα πρέπει 
να είναι γεωγραφικά ισορροπημένες, 
προσεγγίζοντας τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις σε βασικές και 
περιφερειακές περιοχές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 49
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι 
που επιδιώκονται μέσω της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών δεν μπορούν να 
επιτευχθούν χωρίς την πραγματική 
ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, η 
οποία χρειάζεται το ευρωπαϊκό σύστημα 
ασφάλισης καταθέσεων (ΕΣΑΚ) και έναν 
αξιόπιστο μηχανισμό ασφαλείας για το 
Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης·

Or. en

Τροπολογία 50
Frances Fitzgerald

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ευρωπαϊκές εταιρείες εξακολουθούν να 
βασίζονται υπερβολικά στον τραπεζικό 
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δανεισμό, με το 88 % της νέας 
χρηματοδότησής τους το 2018 να 
προέρχεται από τράπεζες και μόνο το 
12 % από τις κεφαλαιαγορές, έχοντας 
μειωθεί σε σχέση με το 14 % κατά μέσο 
όρο την περίοδο 2013-20171α ·
_________________
1α Capital Markets Union Key 
Performance Indicators, The Association 
for Financial Markets in Europe 
(AFME). 16 Οκτωβρίου 2019

Or. en

Τροπολογία 51
Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πολιτική μηδενικού επιτοκίου της ΕΚΤ 
αντιμετωπίζει τους αποταμιευτές με ένα 
αρνητικό πραγματικό επιτόκιο, οδηγεί 
τους επενδυτές σε υψηλότερους 
κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των 
κεφαλαιαγορών, και μπορεί να οδηγήσει 
σε οικονομικές φούσκες μακροπρόθεσμα·

Or. de

Τροπολογία 52
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
Κεφαλαιαγορών θα πρέπει να 
αντιμετωπίσει τις σημαντικές 
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οικονομικές διαφορές μεταξύ των 
κρατών μελών, όπως τον υφιστάμενο 
κανονιστικό κατακερματισμό, την 
υπερβολική ρύθμιση και τους 
παρακρατούμενους φόρους, οι οποίες 
εξακολουθούν να αποτελούν μείζονα 
εμπόδιο στην κινητοποίηση κεφαλαίων 
και να προβάλλουν εμπόδια στις 
διασυνοριακές αποταμιεύσεις και 
επενδύσεις και στον επιμερισμό των 
κινδύνων μεταξύ των κρατών μελών· 
θεωρεί ότι ο στόχος πρέπει να είναι 
επίσης να καταστεί η ΕΕ μια ελκυστική 
αγορά επενδύσεων ξένων κεφαλαίων και 
να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά της στις 
παγκόσμιες αγορές·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
Κεφαλαιαγορών θα πρέπει να συμβάλει 
καθοριστικά στη μετάβαση προς μια 
βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία για τη 
συμπλήρωση των δημοσίων επενδύσεων, 
σύμφωνα με την Πράσινη Συμφωνία της 
ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να επιδιώξει να εδραιώσει τη θέση 
της ως παγκόσμιου ηγέτη στη βιώσιμη 
χρηματοδότηση με ένα φιλόδοξο πρότυπο 
και εγχειρίδιο κανόνων για βιώσιμες 
επενδύσεις που θα πρέπει να προωθηθούν 
ως μέρος των αξιών της ΕΕ και ως 
χρυσός κανόνας σε διεθνές επίπεδο·

Or. en
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Τροπολογία 54
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση ενόψει του Brexit 
επιφέρει διαρθρωτικές αλλαγές στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κεφαλαιαγορές 
της ΕΕ μετά το Brexit θα έχουν 
πολυκεντρικό χαρακτήρα, 
αντιμετωπίζοντας μεγαλύτερο κίνδυνο 
κατακερματισμού στην ΕΕ· υπογραμμίζει 
τη σημασία της προώθησης πολιτικών 
και μέτρων που διασφαλίζουν την 
ανθεκτικότητα, τη συνδεσιμότητα και 
την ανταγωνιστικότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 55
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επενδυτικές δραστηριότητες τείνουν να 
παραμένουν περιορισμένες στα εθνικά 
σύνορα και ότι οι μικροεπενδυτές 
αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια 
πρόσβασης σε ευκαιρίες εκτός του 
κράτους μέλους τους, λόγω νομικής 
αβεβαιότητας, γλωσσικών και 
πολιτιστικών εμποδίων, 
κατακερματισμού της αγοράς και 
δαπανηρών ανεπαρκειών στην ΕΕ·

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πρόσφατες ανακοινώσεις από τις αρχές 
του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με 
μελλοντικές ρυθμιστικές αποκλίσεις 
επιβεβαιώνουν την ανάγκη προσεκτικής 
αξιολόγησης, σε κάθε τομέα και σε 
μακρόπνοη και διαρκή βάση, των 
κινδύνων για την ΕΕ όσον αφορά τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τη 
διαφάνεια της αγοράς, την ακεραιότητα 
της αγοράς, την προστασία των 
επενδυτών και τους ίσους όρους 
ανταγωνισμού κατά τη χορήγηση και 
διατήρηση ισοδυναμίας, λόγω της 
τρέχουσας αλληλεπίδρασης μεταξύ των 
αγορών της ΕΕ και του Ηνωμένου 
Βασιλείου·

Or. en

Τροπολογία 57
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γγ. χαιρετίζει την ταχεία δράση που 
αναλήφθηκε, ως απόκριση στη νόσο 
COVID-19, για τη διευκόλυνση του 
τραπεζικού δανεισμού στην πραγματική 
οικονομία, την καθυστέρηση στην 
εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας 
III, τη συμφωνία για τη χρήση της 
ευελιξίας που περιλαμβάνεται στον ΚΚΑ 
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για τη συμμόρφωση με τα κεφαλαιακά 
αποθέματα και τα αποθέματα 
ρευστότητας, τις καθυστερήσεις στην 
εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9, την πρόοδο στην 
εισαγωγή του συντελεστή στήριξης των 
ΜΜΕ και την αναστολή εκτέλεσης των 
νέων κανόνων·

Or. en

Τροπολογία 58
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ύψος 
της χρηματοδότησης που απαιτείται για 
την ανάκαμψη της οικονομίας της ΕΕ 
δημιουργεί επιτακτική ανάγκη 
πραγματοποίησης συνετών και βιώσιμων 
επενδύσεων για τις μελλοντικές γενιές· η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
παραμένει στην πρώτη γραμμή των 
προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 59
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 
κεντρικού μηχανισμού με εύκολα 
προσβάσιμη, αξιόπιστη, κατανοητή και 
συγκρίσιμη δημόσια πληροφόρηση είναι 
ένας από τους λόγους για τους οποίους οι 
εταιρείες δυσκολεύονται να βρουν 
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επενδυτές·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η 
ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς μπορούν 
να διατηρηθούν μόνο με ισχυρή 
προσέγγιση όσον αφορά την πρόσβαση 
τρίτων χωρών στην αγορά της ΕΕ και 
δυναμικό σύστημα παρακολούθησης των 
καθεστώτων ισοδυναμίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι υπενθυμίζεται πως η 
ισοδυναμία μπορεί να χορηγηθεί μόνο εάν 
το κανονιστικό και εποπτικό καθεστώς 
και τα πρότυπα της οικείας τρίτης χώρας 
θεωρούνται πλήρως ισοδύναμα από την 
Επιτροπή με εκείνα της ΕΕ, προκειμένου 
να εξασφαλιστούν ίσοι όροι 
ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 61
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πολυπλοκότητα του σκανδάλου στο οποίο 
εμπλέκεται η γερμανική εταιρεία παροχής 
υπηρεσιών πληρωμών Wirecard, μια 
εταιρεία DAX30 που υπέβαλε αίτηση για 
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να εισαχθεί σε διαδικασία 
αφερεγγυότητας στις 24 Ιουνίου 2020, 
αποκαλύπτοντας ελλείψεις στο 
ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, απαιτεί 
προσεκτική αξιολόγηση προκειμένου να 
προσδιοριστεί τι έφταιξε και μια δόλια 
συμπεριφορά τεράστιας κλίμακας πέρασε 
απαρατήρητη για τόσο καιρό·

Or. en

Τροπολογία 62
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
οικοσύστημα χρηματοδότησης για την 
εισαγωγή ΜΜΕ στο χρηματιστήριο στην 
ΕΕ είναι σε υποανάπτυκτο στάδιο, λόγω 
των ασυμμετριών στην πληροφόρηση, 
του υψηλού κόστους, των διοικητικών 
επιβαρύνσεων και της έλλειψης 
νοοτροπίας μετοχικού κεφαλαίου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδυτές 
δυσκολεύονται να αξιολογήσουν τις νέες 
και τις μικρές επιχειρήσεις με μικρό 
επιχειρηματικό ιστορικό, γεγονός που 
εμποδίζει έτσι τα καινοτόμα ανοίγματα, 
ιδίως από νέους επιχειρηματίες·

Or. en

Τροπολογία 63
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 



PE654.028v01-00 36/194 AM\1209082EL.docx

EL

ολοκλήρωση της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών αποτελεί προϋπόθεση για 
την ισχυροποίηση του διεθνούς ρόλου του 
ευρώ και για να καταστεί η ΕΕ 
ισχυρότερη και πιο ανταγωνιστική 
παγκοσμίως·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
σκάνδαλο της Wirecard AG αποκαλύπτει 
τις αδυναμίες ενός εποπτικού προτύπου 
που βασίζεται κυρίως στις εθνικές 
εποπτικές αρχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η εν εξελίξει έρευνα της ESMA για το 
σκάνδαλο της Wirecard AG θα πρέπει να 
προσδιορίσει τομείς όπου η άμεση 
εποπτεία σε επίπεδο ΕΕ θα ήταν 
καταλληλότερη για την αποτροπή 
αποτυχίας και τον εντοπισμό ελλείψεων 
σε προγενέστερο στάδιο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι προσαρμογές της 
ευρωπαϊκής εποπτικής αρχιτεκτονικής 
χρηματοοικονομικής αναφοράς, 
χρηματοπιστωτικής καινοτομίας, 
πληρωμών και συναφών τομέων, 
συμπεριλαμβανομένων του λογιστικού 
ελέγχου και της καταπολέμησης της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες/χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας, έχουν επισημανθεί και 
πάλι ως επείγουσα ανάγκη υπό το πρίσμα 
αυτού του πρόσφατου σκανδάλου·

Or. en
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Τροπολογία 65
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 
πρέπει να προωθηθεί στις μελλοντικές 
σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά τη 
μεταβατική περίοδο, όπου θα πρέπει 
επίσης να διασφαλιστούν ίσοι όροι 
ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 66
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
χρηματοοικονομική τεχνολογία έχει τη 
δυνατότητα να ικανοποιήσει ορισμένες 
ανάγκες των ΜΜΕ και των 
μικροεπενδυτών, καθώς επιτρέπει 
αποκεντρωμένους τρόπους λειτουργίας 
και επιτυγχάνει βελτιώσεις στην 
αποδοτικότητα·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ στ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
προσέγγιση του έργου της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών στους πολίτες της ΕΕ 
είναι καίριας σημασίας για την αύξηση 
της εμπιστοσύνης τους στην 
κεφαλαιαγορά και τη χρηματοδότηση με 
ίδια κεφάλαια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει 
περαιτέρω ευκαιρίες διάδοσης των 
οφελών του έργου της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών, για παράδειγμα 
αλλάζοντας την ονομασία ώστε να 
επισημαίνεται η άμεση σχέση μεταξύ των 
αποταμιεύσεων και των επενδύσεων των 
πολιτών της ΕΕ στην οικονομική 
ανάπτυξη και της ανάκαμψης μετά τη 
νόσο COVID·

Or. en

Τροπολογία 68
Gunnar Beck

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Χρηματοδότηση Χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια για τις 
επιχειρήσεις

Or. en

Τροπολογία 69
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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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1. ζητεί την άρση των φραγμών, 
συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης 
της νομοθεσίας, για τη διαφοροποίηση των 
πηγών χρηματοδότησης των ΜΜΕ, 
προκειμένου να αυξηθεί η δυνατότητα 
των ΜΜΕ να έχουν πρόσβαση στις αγορές 
μετοχών και να μειωθεί η υφιστάμενη 
μεροληπτική διαχείριση του χρέους· 
επισημαίνει ότι η τρέχουσα κατάσταση 
καθιστά τις ΜΜΕ πιο ευάλωτες και 
ευπαθείς·

1. ζητεί την άρση των φραγμών, 
συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης 
της νομοθεσίας, όπου απαιτείται και 
συμβάλλει στη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα, για τη διαφοροποίηση των 
πηγών χρηματοδότησης των νεοφυών 
επιχειρήσεων, των ΜΜΕ και των 
επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, 
προκειμένου να αυξηθεί η δυνατότητά 
τους να έχουν πρόσβαση στις αγορές 
μετοχών και να μειωθεί η υφιστάμενη 
μεροληπτική διαχείριση του χρέους· 
σημειώνει ότι τα απαραίτητα μέτρα 
περιλαμβάνουν τη διευκόλυνση της 
έρευνας στον τομέα των επενδύσεων, τον 
εξορθολογισμό του ορισμού των ΜΜΕ 
στο σύνολο της σχετικής νομοθεσίας της 
ΕΕ και τη διευκόλυνση των απαιτήσεων 
έκδοσης για να διασφαλιστεί ότι οι 
νεοφυείς επιχειρήσεις, οι ΜΜΕ και οι 
επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης 
θα βρουν τον δρόμο τους προς τις 
δημόσιες αγορές· καλεί τα κράτη μέλη να 
εξισορροπήσουν τη μεροληπτική 
διαχείριση χρέους-ιδίων κεφαλαίων στη 
φορολογία· επισημαίνει ότι η τρέχουσα 
κατάσταση καθιστά τις ΜΜΕ πιο 
ευάλωτες και ευπαθείς· ζητεί την 
καθιέρωση «τεστ ΜΜΕ» για τις 
εκτιμήσεις επιπτώσεων σε κάθε 
πρωτοβουλία της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών·

Or. en

Τροπολογία 70
Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί την άρση των φραγμών, 
συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης 
της νομοθεσίας, για τη διαφοροποίηση των 
πηγών χρηματοδότησης των ΜΜΕ, 

1. ζητεί την άρση των φραγμών, 
συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης 
της νομοθεσίας, για τη διαφοροποίηση των 
πηγών χρηματοδότησης των ΜΜΕ, 
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προκειμένου να αυξηθεί η δυνατότητα των 
ΜΜΕ να έχουν πρόσβαση στις αγορές 
μετοχών και να μειωθεί η υφιστάμενη 
μεροληπτική διαχείριση του χρέους· 
επισημαίνει ότι η τρέχουσα κατάσταση 
καθιστά τις ΜΜΕ πιο ευάλωτες και 
ευπαθείς·

προκειμένου να αυξηθεί η δυνατότητα των 
ΜΜΕ να έχουν πρόσβαση στις αγορές 
μετοχών και να μειωθεί η υφιστάμενη 
μεροληπτική διαχείριση του χρέους· 
επισημαίνει ότι η τρέχουσα κατάσταση 
καθιστά τις ΜΜΕ πιο ευάλωτες και 
ευπαθείς· τονίζει ότι πρόκειται για ένα 
πρόσθετο κανάλι χρηματοδότησης που 
δεν αμφισβητεί τα υπάρχοντα τραπεζικά 
στοιχεία·

Or. de

Τροπολογία 71
Gianna Gancia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί την άρση των φραγμών, 
συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης 
της νομοθεσίας, για τη διαφοροποίηση των 
πηγών χρηματοδότησης των ΜΜΕ, 
προκειμένου να αυξηθεί η δυνατότητα των 
ΜΜΕ να έχουν πρόσβαση στις αγορές 
μετοχών και να μειωθεί η υφιστάμενη 
μεροληπτική διαχείριση του χρέους· 
επισημαίνει ότι η τρέχουσα κατάσταση 
καθιστά τις ΜΜΕ πιο ευάλωτες και 
ευπαθείς·

1. ζητεί την άρση των φραγμών, 
συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης 
της νομοθεσίας, για τη διαφοροποίηση των 
πηγών χρηματοδότησης των ΜΜΕ, καθώς 
και την εισαγωγή καλύτερης προστασίας 
για τους επενδυτές, προκειμένου να 
αυξηθεί η δυνατότητα των ΜΜΕ να έχουν 
πρόσβαση στις αγορές μετοχών και να 
μειωθεί η υφιστάμενη μεροληπτική 
διαχείριση του χρέους, 
συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης 
πληροφοριών σχετικά με τις ΜΜΕ για μη 
τραπεζικούς επενδυτές· επισημαίνει ότι η 
τρέχουσα κατάσταση καθιστά τις ΜΜΕ 
πιο ευάλωτες και ευπαθείς·

Or. it

Τροπολογία 72
Clara Ponsatí Obiols, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί την άρση των φραγμών, 
συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης 
της νομοθεσίας, για τη διαφοροποίηση των 
πηγών χρηματοδότησης των ΜΜΕ, 
προκειμένου να αυξηθεί η δυνατότητα των 
ΜΜΕ να έχουν πρόσβαση στις αγορές 
μετοχών και να μειωθεί η υφιστάμενη 
μεροληπτική διαχείριση του χρέους· 
επισημαίνει ότι η τρέχουσα κατάσταση 
καθιστά τις ΜΜΕ πιο ευάλωτες και 
ευπαθείς·

1. ζητεί την άρση των φραγμών, 
συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης 
της νομοθεσίας, όταν αυτό είναι εφικτό, 
χωρίς να υπονομεύονται οι υποχρεώσεις 
των εταιρειών όσον αφορά τη διαφάνεια, 
τη λογοδοσία και την προστασία των 
δεδομένων, για τη διαφοροποίηση των 
πηγών χρηματοδότησης των ΜΜΕ, 
προκειμένου να αυξηθεί η δυνατότητα των 
ΜΜΕ να έχουν πρόσβαση στις αγορές 
μετοχών και να μειωθεί η υφιστάμενη 
μεροληπτική διαχείριση του χρέους· 
επισημαίνει ότι η τρέχουσα κατάσταση 
καθιστά τις ΜΜΕ πιο ευάλωτες και 
ευπαθείς·

Or. en

Τροπολογία 73
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί την άρση των φραγμών, 
συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης 
της νομοθεσίας, για τη διαφοροποίηση των 
πηγών χρηματοδότησης των ΜΜΕ, 
προκειμένου να αυξηθεί η δυνατότητα των 
ΜΜΕ να έχουν πρόσβαση στις αγορές 
μετοχών και να μειωθεί η υφιστάμενη 
μεροληπτική διαχείριση του χρέους· 
επισημαίνει ότι η τρέχουσα κατάσταση 
καθιστά τις ΜΜΕ πιο ευάλωτες και 
ευπαθείς·

1. ζητεί την άρση των φραγμών, 
συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης 
της νομοθεσίας, για τη διαφοροποίηση των 
πηγών χρηματοδότησης των ΜΜΕ, 
προκειμένου να αυξηθεί η δυνατότητα των 
ΜΜΕ να έχουν πρόσβαση στις αγορές 
μετοχών και σε πιο ποικίλες, 
μακροπρόθεσμες και ανταγωνιστικές 
επενδυτικές ευκαιρίες για μικροεπενδυτές 
και μεγάλους επενδυτές· υπογραμμίζει 
την ανάγκη να μειωθεί η υφιστάμενη 
μεροληπτική διαχείριση του χρέους· 
επισημαίνει ότι η τρέχουσα κατάσταση 
καθιστά τις ΜΜΕ πιο ευάλωτες και 
ευπαθείς·

Or. en
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Τροπολογία 74
Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Jessica Polfjärd, Λευτέρης Χριστοφόρου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί την άρση των φραγμών, 
συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης 
της νομοθεσίας, για τη διαφοροποίηση των 
πηγών χρηματοδότησης των ΜΜΕ, 
προκειμένου να αυξηθεί η δυνατότητα 
των ΜΜΕ να έχουν πρόσβαση στις αγορές 
μετοχών και να μειωθεί η υφιστάμενη 
μεροληπτική διαχείριση του χρέους· 
επισημαίνει ότι η τρέχουσα κατάσταση 
καθιστά τις ΜΜΕ πιο ευάλωτες και 
ευπαθείς·

1. ζητεί την άρση των φραγμών, 
συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης 
της νομοθεσίας, για τη διαφοροποίηση των 
πηγών χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών 
εταιρειών, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
ΜΜΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
πρόσβαση στις αγορές μετοχών και να 
μειωθεί η υφιστάμενη μεροληπτική 
διαχείριση του χρέους· επισημαίνει ότι η 
τρέχουσα κατάσταση καθιστά τις 
ευρωπαϊκές εταιρείες και ιδίως τις ΜΜΕ 
πιο ευάλωτες και ευπαθείς·

Or. en

Τροπολογία 75
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί την άρση των φραγμών, 
συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης 
της νομοθεσίας, για τη διαφοροποίηση των 
πηγών χρηματοδότησης των ΜΜΕ, 
προκειμένου να αυξηθεί η δυνατότητα των 
ΜΜΕ να έχουν πρόσβαση στις αγορές 
μετοχών και να μειωθεί η υφιστάμενη 
μεροληπτική διαχείριση του χρέους· 
επισημαίνει ότι η τρέχουσα κατάσταση 
καθιστά τις ΜΜΕ πιο ευάλωτες και 
ευπαθείς·

1. ζητεί την άρση των φραγμών, 
συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης 
και της πιο αναλογικής εφαρμογής της 
νομοθεσίας και της κατάργησης της 
γραφειοκρατίας, για τη διαφοροποίηση 
των πηγών χρηματοδότησης των ΜΜΕ, 
προκειμένου να αυξηθεί η δυνατότητα των 
ΜΜΕ να έχουν πρόσβαση στις αγορές 
μετοχών και να μειωθεί η υφιστάμενη 
μεροληπτική διαχείριση του χρέους· 
επισημαίνει ότι η τρέχουσα κατάσταση 
καθιστά τις ΜΜΕ πιο ευάλωτες και 
ευπαθείς·

Or. en
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Τροπολογία 76
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί την άρση των φραγμών, 
συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης 
της νομοθεσίας, για τη διαφοροποίηση 
των πηγών χρηματοδότησης των ΜΜΕ, 
προκειμένου να αυξηθεί η δυνατότητα 
των ΜΜΕ να έχουν πρόσβαση στις 
αγορές μετοχών και να μειωθεί η 
υφιστάμενη μεροληπτική διαχείριση του 
χρέους· επισημαίνει ότι η τρέχουσα 
κατάσταση καθιστά τις ΜΜΕ πιο 
ευάλωτες και ευπαθείς·

1. τονίζει ότι, λόγω του μεγέθους 
τους, η συντριπτική πλειονότητα των 
ΜΜΕ θα συνεχίσει να βασίζεται στον 
τραπεζικό δανεισμό ως μοναδική πηγή 
χρηματοδότησής της· υποστηρίζει, 
ωστόσο, μέτρα για τη διαφοροποίηση των 
πηγών χρηματοδότησης των νεοφυών 
επιχειρήσεων και εκείνων των ΜΜΕ που 
έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση με 
ίδια κεφάλαια λόγω του σχετικά μεγάλου 
μεγέθους ή των υψηλών προοπτικών 
ανάπτυξής τους·

Or. en

Τροπολογία 77
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί την άρση των φραγμών, 
συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης 
της νομοθεσίας, για τη διαφοροποίηση των 
πηγών χρηματοδότησης των ΜΜΕ, 
προκειμένου να αυξηθεί η δυνατότητα των 
ΜΜΕ να έχουν πρόσβαση στις αγορές 
μετοχών και να μειωθεί η υφιστάμενη 
μεροληπτική διαχείριση του χρέους· 
επισημαίνει ότι η τρέχουσα κατάσταση 
καθιστά τις ΜΜΕ πιο ευάλωτες και 
ευπαθείς·

1. ζητεί την άρση των φραγμών, 
συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης 
της νομοθεσίας, κατά περίπτωση, για τη 
διαφοροποίηση των πηγών 
χρηματοδότησης των ΜΜΕ, προκειμένου 
να αυξηθεί η δυνατότητα των ΜΜΕ να 
έχουν πρόσβαση στις αγορές μετοχών και 
να μειωθεί η υφιστάμενη μεροληπτική 
διαχείριση του χρέους· επισημαίνει ότι η 
τρέχουσα κατάσταση καθιστά τις ΜΜΕ 
πιο ευάλωτες και ευπαθείς·

Or. en
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Τροπολογία 78
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί την άρση των φραγμών, 
συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης 
της νομοθεσίας, για τη διαφοροποίηση 
των πηγών χρηματοδότησης των ΜΜΕ, 
προκειμένου να αυξηθεί η δυνατότητα 
των ΜΜΕ να έχουν πρόσβαση στις 
αγορές μετοχών και να μειωθεί η 
υφιστάμενη μεροληπτική διαχείριση του 
χρέους· επισημαίνει ότι η τρέχουσα 
κατάσταση καθιστά τις ΜΜΕ πιο 
ευάλωτες και ευπαθείς·

1. σημειώνει την υφιστάμενη 
μεροληπτική διαχείριση του χρέους στη 
χρηματοδότηση των εταιρειών· 
επισημαίνει ότι τα εμπειρικά στοιχεία και 
η ακαδημαϊκή βιβλιογραφία δεν 
καταλήγουν σε κάποιο συμπέρασμα ως 
προς το εάν η τρέχουσα κατάσταση 
καθιστά τις ΜΜΕ πιο ευάλωτες· 
επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση με 
βάση την αγορά συνδέεται με 
σημαντικούς κινδύνους·

Or. en

Τροπολογία 79
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθήσει την έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) που 
παρουσιάζει το αποτέλεσμα της 
αξιολόγησης σχετικά με τους 
Ευρωπαϊκούς Εξασφαλισμένους Τίτλους 
(ΕΕΤ), προκειμένου να καταρτίσει 
νομοθετική πρόταση για τους ΕΕΤ. Αυτό 
το νέο μέσο θα πρέπει να δομηθεί ως ένα 
νέο χρηματοδοτικό μέσο διπλής 
προσφυγής για τις τράπεζες και θα πρέπει 
να χρησιμοποιείται από τις τράπεζες μόνο 
υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει 
πραγματική βελτίωση των όρων 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τις 
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οικογένειες και τις ΜΜΕ (εξαιρουμένων 
εκείνων που εργάζονται στον 
χρηματοπιστωτικό κλάδο) σε ολόκληρη 
την ΕΕ·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν δεόντως υπόψη τη 
μετάβαση προς μια βιώσιμη και 
ανθεκτική οικονομία, σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και με 
την ταξινόμηση της ΕΕ για βιώσιμες 
δραστηριότητες, κατά τον σχεδιασμό, την 
υιοθέτηση, την εφαρμογή και την επιβολή 
πολιτικών που σχετίζονται με την 
ολοκλήρωση, την προστασία και την 
προώθηση των χρηματοπιστωτικών 
αγορών· σημειώνει τη σημασία της 
συμβολής του ιδιωτικού τομέα στη 
χρηματοδότηση αυτής της μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 81
Fabio Massimo Castaldo, Clara Ponsatí Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. καλεί την Επιτροπή να συντάξει 
νομοθετική πρόταση για τους 
«Ευρωπαϊκούς Εξασφαλισμένους 
Τίτλους» (ΕΕΤ), ως ένα νέο 
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χρηματοδοτικό μέσο διπλής προσφυγής 
για τις τράπεζες που θα μπορούσε να 
συμβάλει στη βελτίωση της πρόσβασης 
των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση σε 
ολόκληρη την ΕΕ· υπενθυμίζει ότι οι ΕΕΤ 
θα μπορούσαν να στοχεύουν σε 
συγκεκριμένους στόχους, όπως η 
υποστήριξη των ΜΜΕ στη μετάβαση σε 
μια πιο βιώσιμη οικονομία και στη 
διοχέτευση χρηματοδότησης στην 
πραγματική οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 82
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. δηλώνει ότι οι επενδύσεις στον 
τομέα της έρευνας όσον αφορά τις ΜΜΕ 
είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη 
αγορών μετοχών των ΜΜΕ· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι, λόγω της 
οδηγίας MIFID II, αυτές οι επενδύσεις 
έχουν γίνει λιγότερο ελκυστικές για τους 
επενδυτές, υπονομεύοντας έναν αριθμό 
συμμετεχόντων· υποστηρίζει την 
αναθεώρηση του καθεστώτος της 
οδηγίας MIFID II για την παροχή 
κινήτρων στην έρευνα για τις ΜΜΕ, 
εστιάζοντας στην ευελιξία της τρέχουσας 
νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 83
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
την υποχρεωτική ανατροφοδότηση που 
παρέχουν οι τράπεζες κατά την απόρριψη 
των αιτήσεων για χορήγηση πίστωσης σε 
ΜΜΕ, καθώς μια πληρέστερη 
ανατροφοδότηση θα μπορούσε να δώσει 
την ευκαιρία στις ΜΜΕ των οποίων οι 
αιτήσεις πίστωσης έχουν απορριφθεί να 
προσαρμόσουν την επιχειρηματική 
προσέγγισή τους και να μάθουν·

Or. en

Τροπολογία 84
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. ζητεί την περαιτέρω ολοκλήρωση 
και βελτίωση των ευρωπαϊκών 
κεφαλαιαγορών, ώστε να καταστούν όσο 
το δυνατόν πιο ελκυστικές, 
ανταγωνιστικές και ανθεκτικές, ιδίως και 
στο πλαίσιο της αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. τονίζει τη θεμελιώδη και 
επείγουσα ανάγκη να διασφαλιστεί η 
πρόσβαση σε πιο αξιόπιστα και 
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συγκρίσιμα δεδομένα σχετικά με τις 
βιώσιμες επενδύσεις και δραστηριότητες, 
χάρη στην αναθεώρηση της οδηγίας για 
τη δημοσιοποίηση μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών 
(NFRD)· καλεί την Επιτροπή να 
εναρμονίσει τις απαιτήσεις διαφάνειας 
βάσει της NFRD με εκείνες που 
προβλέπονται στον κανονισμό για την 
ταξινόμηση και στον κανονισμό περί 
γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα 
των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· 
υποστηρίζει τη δημιουργία ενός δημόσιου 
μητρώου δεδομένων αειφορίας για τη 
διασφάλιση της πρόσβασης σε αξιόπιστα 
και συγκρίσιμα δεδομένα αειφορίας για 
όλους τους επενδυτές, ιδίως με την 
ενσωμάτωση δεδομένων της SRD και της 
NFRD σε ένα ενιαίο σημείο 
εξυπηρέτησης της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 86
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενημερώνουν ενεργά τις ΜΜΕ 
για τα εναλλακτικά χρηματοδοτικά μέσα 
που διαθέτουν·

Or. en

Τροπολογία 87
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. υπογραμμίζει τη θεμελιώδη 
σημασία της ενίσχυσης της ικανότητας 
απορρόφησης κινδύνων της ζώνης του 
ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 88
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1γ. χαιρετίζει την ιδέα της 
δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού ενιαίου 
σημείου εξυπηρέτησης (European Single 
Access Point, ESAP) για τη συγκέντρωση 
πληροφοριών σχετικά με εταιρείες στην 
ΕΕ μέσω της διασύνδεσης των 
υφιστάμενων εθνικών και ενωσιακών 
μητρώων και βάσεων δεδομένων 
εταιρειών, ως έναν τρόπο υποστήριξης 
των εταιρειών, ιδίως στα μικρότερα 
κράτη μέλη, στην προσέλκυση 
επενδυτών· τονίζει ότι οι εταιρείες θα 
πρέπει να μπορούν να ελέγχουν τη 
διαθεσιμότητα των δεδομένων τους στο 
ESAP·

Or. en

Τροπολογία 89
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1γ. τονίζει ότι οι χώρες της ζώνης του 
ευρώ μπορούν να ενισχύσουν την 
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εσωτερική τους ικανότητα να 
αντιμετωπίζουν τους μακροοικονομικούς 
κλυδωνισμούς, ιδίως μειώνοντας 
αποτελεσματικά τις ευπάθειες στην 
οικονομία, στον τραπεζικό τομέα και στα 
δημόσια οικονομικά τους· θεωρεί 
περαιτέρω ότι η οικονομική 
ανθεκτικότητα πρέπει να βελτιωθεί μέσω 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 
υποστηρίζουν τη δυνητική ανάπτυξη και 
αυξάνουν την ευελιξία·

Or. en

Τροπολογία 90
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1δ. τονίζει ότι οι αποτελεσματικές και 
ολοκληρωμένες χρηματοπιστωτικές 
αγορές αποτελούν βασική προϋπόθεση 
για τον αποτελεσματικό επιμερισμό των 
κινδύνων στον ιδιωτικό τομέα στη ζώνη 
του ευρώ· θεωρεί ότι μια γνήσια Ένωση 
Κεφαλαιαγορών θα μπορούσε να 
συμβάλει σημαντικά στη διαφοροποίηση 
και τη μείωση του κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 91
Gunnar Beck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. είναι της άποψης ότι πρέπει να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και να 

διαγράφεται
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διευκολυνθεί η καταχώριση εταιρειών· 
ενθαρρύνει τη δημιουργία και την 
απόδοση προτεραιότητας σε ένα μεγάλο 
ιδιωτικό πανευρωπαϊκό ταμείο, ένα 
Ταμείο αρχικής δημόσιας προσφοράς 
(IPO), για τη στήριξη των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 92
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. είναι της άποψης ότι πρέπει να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και να 
διευκολυνθεί η καταχώριση εταιρειών· 
ενθαρρύνει τη δημιουργία και την 
απόδοση προτεραιότητας σε ένα μεγάλο 
ιδιωτικό πανευρωπαϊκό ταμείο, ένα 
Ταμείο αρχικής δημόσιας προσφοράς 
(IPO), για τη στήριξη των ΜΜΕ·

2. 2. καλεί την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει μελέτη και εκτίμηση 
επιπτώσεων για νέους τρόπους παροχής 
χρηματοδότησης με ίδια κεφάλαια σε 
εκείνες τις ΜΜΕ που μπορούν να 
επωφεληθούν από αυτήν λόγω του 
μεγέθους ή των προοπτικών ανάπτυξής 
τους· μια τέτοια μελέτη θα πρέπει να 
εξετάσει επιλογές όπως, μεταξύ άλλων, η 
δημιουργία ενός δημόσιου-ιδιωτικού 
πανευρωπαϊκού Ταμείου αρχικής 
δημόσιας προσφοράς (IPO) ή η επέκταση 
της ενδιάμεσης χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 93
Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. είναι της άποψης ότι πρέπει να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και να 

2. είναι της άποψης ότι πρέπει να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και να 
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διευκολυνθεί η καταχώριση εταιρειών· 
ενθαρρύνει τη δημιουργία και την απόδοση 
προτεραιότητας σε ένα μεγάλο ιδιωτικό 
πανευρωπαϊκό ταμείο, ένα Ταμείο αρχικής 
δημόσιας προσφοράς (IPO), για τη στήριξη 
των ΜΜΕ·

διευκολυνθεί η καταχώριση εταιρειών· 
ενθαρρύνει τη δημιουργία και την απόδοση 
προτεραιότητας σε ένα μεγάλο ιδιωτικό 
πανευρωπαϊκό ταμείο, ένα Ταμείο αρχικής 
δημόσιας προσφοράς (IPO)/δεύτερων 
προσφορών (SPO), για τη στήριξη των 
ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 94
Linea Søgaard-Lidell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. είναι της άποψης ότι πρέπει να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και να 
διευκολυνθεί η καταχώριση εταιρειών· 
ενθαρρύνει τη δημιουργία και την απόδοση 
προτεραιότητας σε ένα μεγάλο ιδιωτικό 
πανευρωπαϊκό ταμείο, ένα Ταμείο αρχικής 
δημόσιας προσφοράς (IPO), για τη στήριξη 
των ΜΜΕ·

2. είναι της άποψης ότι πρέπει να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και να 
διευκολυνθεί η καταχώριση εταιρειών, 
έτσι ώστε οι ΜΜΕ να έχουν πιο εύκολη 
πρόσβαση σε κεφάλαια επενδυτών από 
άλλα κράτη μέλη· ενθαρρύνει τη 
δημιουργία και την απόδοση 
προτεραιότητας σε ένα μεγάλο ιδιωτικό 
πανευρωπαϊκό ταμείο, ένα Ταμείο αρχικής 
δημόσιας προσφοράς (IPO), για τη στήριξη 
των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 95
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. είναι της άποψης ότι πρέπει να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και να 
διευκολυνθεί η καταχώριση εταιρειών· 

2. είναι της άποψης ότι πρέπει να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η 
σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών και να διευκολυνθεί η καταχώριση 
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ενθαρρύνει τη δημιουργία και την απόδοση 
προτεραιότητας σε ένα μεγάλο ιδιωτικό 
πανευρωπαϊκό ταμείο, ένα Ταμείο αρχικής 
δημόσιας προσφοράς (IPO), για τη στήριξη 
των ΜΜΕ·

εταιρειών· ενθαρρύνει τη δημιουργία και 
την απόδοση προτεραιότητας σε ένα 
μεγάλο ιδιωτικό πανευρωπαϊκό ταμείο, ένα 
Ταμείο αρχικής δημόσιας προσφοράς 
(IPO), για τη στήριξη των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 96
Gianna Gancia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. είναι της άποψης ότι πρέπει να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και να 
διευκολυνθεί η καταχώριση εταιρειών· 
ενθαρρύνει τη δημιουργία και την απόδοση 
προτεραιότητας σε ένα μεγάλο ιδιωτικό 
πανευρωπαϊκό ταμείο, ένα Ταμείο αρχικής 
δημόσιας προσφοράς (IPO), για τη στήριξη 
των ΜΜΕ·

2. είναι της άποψης ότι πρέπει να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και να 
διευκολυνθεί η καταχώριση εταιρειών· 
ενθαρρύνει τη δημιουργία και την απόδοση 
προτεραιότητας σε ένα μεγάλο ιδιωτικό 
πανευρωπαϊκό ταμείο, ένα Ταμείο αρχικής 
δημόσιας προσφοράς (IPO), για τη στήριξη 
των ΜΜΕ, με χαρακτηριστικά που 
επιτρέπουν τη μείωση του άμεσου και 
έμμεσου κόστους που βαρύνουν τις ΜΜΕ 
που αποφασίζουν να εισαχθούν στο 
χρηματιστήριο, στον βαθμό που οι 
μικρότερες εταιρείες μπορούν να 
ξεπεράσουν τα ανταγωνιστικά 
μειονεκτήματα που απορρέουν από τη 
χαμηλότερη ορατότητα και τα μικρότερα 
ιστορικά επιδόσεων·

Or. it

Τροπολογία 97
Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Jessica Polfjärd, Λευτέρης Χριστοφόρου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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2. είναι της άποψης ότι πρέπει να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και να 
διευκολυνθεί η καταχώριση εταιρειών· 
ενθαρρύνει τη δημιουργία και την απόδοση 
προτεραιότητας σε ένα μεγάλο ιδιωτικό 
πανευρωπαϊκό ταμείο, ένα Ταμείο αρχικής 
δημόσιας προσφοράς (IPO), για τη στήριξη 
των ΜΜΕ·

2. είναι της άποψης ότι πρέπει να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και να 
διευκολυνθεί η καταχώριση εταιρειών· 
ενθαρρύνει τη δημιουργία και την απόδοση 
προτεραιότητας σε ένα μεγάλο ιδιωτικό 
πανευρωπαϊκό ταμείο, ένα Ταμείο αρχικής 
δημόσιας προσφοράς (IPO), για τη στήριξη 
των χρηματοδοτήσεων των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 98
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. είναι της άποψης ότι πρέπει να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και να 
διευκολυνθεί η καταχώριση εταιρειών· 
ενθαρρύνει τη δημιουργία και την απόδοση 
προτεραιότητας σε ένα μεγάλο ιδιωτικό 
πανευρωπαϊκό ταμείο, ένα Ταμείο αρχικής 
δημόσιας προσφοράς (IPO), για τη στήριξη 
των ΜΜΕ·

2. είναι της άποψης ότι πρέπει να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και να 
διευκολυνθεί η καταχώριση εταιρειών· 
ενθαρρύνει τη δημιουργία και την απόδοση 
προτεραιότητας σε ένα μεγάλο ιδιωτικό 
πανευρωπαϊκό ταμείο, ένα Ταμείο αρχικής 
δημόσιας προσφοράς (IPO), για τη στήριξη 
των ΜΜΕ· δηλώνει ότι είναι αναγκαία η 
διασφάλιση ενός ελκυστικού 
περιβάλλοντος πριν και μετά τις αρχικές 
δημόσιες προσφορές για τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 99
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. είναι της άποψης ότι πρέπει να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των 

2. σημειώνει την πτώση των αγορών 
αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) στην 
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χρηματοπιστωτικών αγορών και να 
διευκολυνθεί η καταχώριση εταιρειών· 
ενθαρρύνει τη δημιουργία και την απόδοση 
προτεραιότητας σε ένα μεγάλο ιδιωτικό 
πανευρωπαϊκό ταμείο, ένα Ταμείο αρχικής 
δημόσιας προσφοράς (IPO), για τη 
στήριξη των ΜΜΕ·

ΕΕ, η οποία αντικατοπτρίζει την 
περιορισμένη ελκυστικότητά τους ιδίως 
για τις μικρότερες εταιρείες· τονίζει, εν 
προκειμένω, ότι οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν 
δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση και 
έξοδα συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 
καταχώρισης· είναι της άποψης ότι πρέπει 
να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και να 
διευκολυνθεί η καταχώριση εταιρειών· 
ενθαρρύνει τη δημιουργία και την απόδοση 
προτεραιότητας σε ένα μεγάλο ιδιωτικό 
πανευρωπαϊκό ταμείο, ένα Ταμείο IPO, για 
τη στήριξη των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 100
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει ότι, υπό την τρέχουσα 
μεταχείριση των συμφερόντων 
μειοψηφίας των θυγατρικών, ο 
κανονισμός για τις κεφαλαιακές 
απαιτήσεις (ΚΚΑ) αποθαρρύνει, εκ των 
πραγμάτων, την εισαγωγή στο 
χρηματιστήριο, μειώνει τις επενδύσεις 
των μητρικών εταιρειών στις θυγατρικές 
τους, με αποτέλεσμα όλα τα παραπάνω να 
μεταφράζονται σε μείωση της ικανότητας 
των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν την 
πραγματική οικονομία· καλεί την 
Επιτροπή να τροποποιήσει τον ΚΚΑ 
προκειμένου να αυξήσει το ύψος των 
συμφερόντων μειοψηφίας που 
περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο κοινών 
μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1)·

Or. en
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Τροπολογία 101
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει ότι, με την τρέχουσα 
μεταχείριση των μειοψηφικών 
συμφερόντων των θυγατρικών, ο 
κανονισμός ΚΚΑ τείνει να αποθαρρύνει 
την εισαγωγή στο χρηματιστήριο, μειώνει 
τις επενδύσεις των μητρικών εταιρειών 
στις θυγατρικές τους, με αποτέλεσμα να 
μειώνεται η ικανότητα των τραπεζών να 
χρηματοδοτούν την πραγματική 
οικονομία· καλεί την Επιτροπή να 
τροποποιήσει τον ΚΚΑ προκειμένου να 
αυξήσει το ύψος των συμφερόντων 
μειοψηφίας που περιλαμβάνονται στο 
κεφάλαιο κοινών μετοχών της 
κατηγορίας 1 (CET1)·

Or. en

Τροπολογία 102
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. συμφωνεί με το φόρουμ υψηλού 
επιπέδου για την Ένωση Κεφαλαιαγορών 
σχετικά με τη σημασία της παροχής των 
κατάλληλων κινήτρων για την ανάπτυξη 
μιας ισχυρής ικανότητας «εξασφάλισης 
ύπαρξης τιμών αγοράς και πώλησης» 
στην ΕΕ· θεωρεί, εν προκειμένω, ότι οι 
κατάλληλοι κανόνες προληπτικής 
εποπτείας θα πρέπει να εξισορροπούν την 
ικανότητα απορρόφησης ζημιών, τα 
κίνητρα για τη στήριξη μιας κρίσιμης 
μάζας επενδύσεων και τον αντίκτυπο 
στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της 
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ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 103
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. ζητεί στοχευμένες προσαρμογές 
στο κανονιστικό πλαίσιο των ευρωπαϊκών 
μακροπρόθεσμων επενδυτικών 
κεφαλαίων (ΕΜΕΚ), ώστε να μπορούν οι 
μικροεπενδυτές να συμμετέχουν στη 
μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση μη 
εισηγμένων εταιρειών, έργων υποδομής 
και βιώσιμων επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 104
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί την επιτάχυνση της 
ανάπτυξης των αγορών επιχειρηματικών 
κεφαλαίων (VC) και ιδιωτικών 
επενδυτικών κεφαλαίων της ΕΕ 
αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα 
χρηματοδότησης για επενδύσεις 
επιχειρηματικού κεφαλαίου, 
αναπτύσσοντας ταμεία επιχειρηματικού 
κεφαλαίου μεγάλης κλίμακας, συστήματα 
φορολογικών κινήτρων για 
επιχειρηματικά κεφάλαια και επενδύσεις 
«επιχειρηματικών αγγέλων», καθώς και 
ενεργές αγορές ΑΔΠ για εταιρείες με 
στήριξη από τις εταιρείες 

διαγράφεται
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επιχειρηματικού κεφαλαίου·

Or. en

Τροπολογία 105
Gunnar Beck, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί την επιτάχυνση της 
ανάπτυξης των αγορών επιχειρηματικών 
κεφαλαίων (VC) και ιδιωτικών 
επενδυτικών κεφαλαίων της ΕΕ 
αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα 
χρηματοδότησης για επενδύσεις 
επιχειρηματικού κεφαλαίου, 
αναπτύσσοντας ταμεία επιχειρηματικού 
κεφαλαίου μεγάλης κλίμακας, συστήματα 
φορολογικών κινήτρων για 
επιχειρηματικά κεφάλαια και επενδύσεις 
«επιχειρηματικών αγγέλων», καθώς και 
ενεργές αγορές ΑΔΠ για εταιρείες με 
στήριξη από τις εταιρείες 
επιχειρηματικού κεφαλαίου·

3. προειδοποιεί για την επιτάχυνση 
της ανάπτυξης των αγορών 
επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) και 
ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων της ΕΕ 
αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα 
χρηματοδότησης για επενδύσεις 
επιχειρηματικού κεφαλαίου, 
αναπτύσσοντας ταμεία επιχειρηματικού 
κεφαλαίου μεγάλης κλίμακας· πιστεύει ότι 
η μετάβαση από ΜΜΕ που 
χρηματοδοτούνται με δανειακά κεφάλαια 
σε ΜΜΕ που χρηματοδοτούνται με ίδια 
κεφάλαια θα πρέπει να αναπτυχθεί 
σταδιακά, δεδομένου ότι μια ταχεία 
μετάβαση θα δημιουργήσει κίνητρα για 
ξένους, ως επί το πλείστον, κερδοσκόπους 
να αυξήσουν ταχέως τον έλεγχό τους στην 
ευρωπαϊκή οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 106
Clara Ponsatí Obiols, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί την επιτάχυνση της 
ανάπτυξης των αγορών επιχειρηματικών 
κεφαλαίων (VC) και ιδιωτικών 
επενδυτικών κεφαλαίων της ΕΕ 

3. ζητεί την επιτάχυνση της 
ανάπτυξης των αγορών επιχειρηματικών 
κεφαλαίων (VC) και ιδιωτικών 
επενδυτικών κεφαλαίων της ΕΕ 
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αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα 
χρηματοδότησης για επενδύσεις 
επιχειρηματικού κεφαλαίου, 
αναπτύσσοντας ταμεία επιχειρηματικού 
κεφαλαίου μεγάλης κλίμακας, συστήματα 
φορολογικών κινήτρων για επιχειρηματικά 
κεφάλαια και επενδύσεις «επιχειρηματικών 
αγγέλων», καθώς και ενεργές αγορές ΑΔΠ 
για εταιρείες με στήριξη από τις εταιρείες 
επιχειρηματικού κεφαλαίου·

αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα 
χρηματοδότησης για επενδύσεις 
επιχειρηματικού κεφαλαίου, 
αναπτύσσοντας ταμεία επιχειρηματικού 
κεφαλαίου μεγάλης κλίμακας, 
απλοποιώντας τη γραφειοκρατία, όπου 
είναι δυνατόν, για επιχειρηματικά 
κεφάλαια και επενδύσεις «επιχειρηματικών 
αγγέλων», καθώς και ενεργές αγορές ΑΔΠ 
για εταιρείες με στήριξη από τις εταιρείες 
επιχειρηματικού κεφαλαίου·

Or. en

Τροπολογία 107
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί την επιτάχυνση της 
ανάπτυξης των αγορών επιχειρηματικών 
κεφαλαίων (VC) και ιδιωτικών 
επενδυτικών κεφαλαίων της ΕΕ 
αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα 
χρηματοδότησης για επενδύσεις 
επιχειρηματικού κεφαλαίου, 
αναπτύσσοντας ταμεία επιχειρηματικού 
κεφαλαίου μεγάλης κλίμακας, συστήματα 
φορολογικών κινήτρων για επιχειρηματικά 
κεφάλαια και επενδύσεις «επιχειρηματικών 
αγγέλων», καθώς και ενεργές αγορές ΑΔΠ 
για εταιρείες με στήριξη από τις εταιρείες 
επιχειρηματικού κεφαλαίου·

3. ζητεί την επιτάχυνση της 
ανάπτυξης των αγορών επιχειρηματικών 
κεφαλαίων (VC) και ιδιωτικών 
επενδυτικών κεφαλαίων της ΕΕ 
αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα 
χρηματοδότησης για επενδύσεις 
επιχειρηματικού κεφαλαίου, 
αναπτύσσοντας ταμεία επιχειρηματικού 
κεφαλαίου μεγάλης κλίμακας, δημόσια 
προγράμματα για επιχειρηματικά 
κεφάλαια και επενδύσεις «επιχειρηματικών 
αγγέλων», καθώς και ενεργές αγορές ΑΔΠ 
για εταιρείες με στήριξη από τις εταιρείες 
επιχειρηματικού κεφαλαίου·

Or. en

Τροπολογία 108
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί την επιτάχυνση της 
ανάπτυξης των αγορών επιχειρηματικών 
κεφαλαίων (VC) και ιδιωτικών 
επενδυτικών κεφαλαίων της ΕΕ 
αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα 
χρηματοδότησης για επενδύσεις 
επιχειρηματικού κεφαλαίου, 
αναπτύσσοντας ταμεία επιχειρηματικού 
κεφαλαίου μεγάλης κλίμακας, συστήματα 
φορολογικών κινήτρων για επιχειρηματικά 
κεφάλαια και επενδύσεις «επιχειρηματικών 
αγγέλων», καθώς και ενεργές αγορές ΑΔΠ 
για εταιρείες με στήριξη από τις εταιρείες 
επιχειρηματικού κεφαλαίου·

3. ζητεί την επιτάχυνση της 
ανάπτυξης των αγορών επιχειρηματικών 
κεφαλαίων (VC) και ιδιωτικών 
επενδυτικών κεφαλαίων της ΕΕ 
αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα 
χρηματοδότησης για επενδύσεις 
επιχειρηματικού κεφαλαίου, 
αναπτύσσοντας ταμεία επιχειρηματικού 
κεφαλαίου μεγάλης κλίμακας πρώιμου και 
όψιμου σταδίου, συστήματα φορολογικών 
κινήτρων για επιχειρηματικά κεφάλαια και 
επενδύσεις «επιχειρηματικών αγγέλων», 
καθώς και ενεργές αγορές ΑΔΠ για 
εταιρείες με στήριξη από τις εταιρείες 
επιχειρηματικού κεφαλαίου·

Or. en

Τροπολογία 109
Gianna Gancia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί την επιτάχυνση της 
ανάπτυξης των αγορών επιχειρηματικών 
κεφαλαίων (VC) και ιδιωτικών 
επενδυτικών κεφαλαίων της ΕΕ 
αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα 
χρηματοδότησης για επενδύσεις 
επιχειρηματικού κεφαλαίου, 
αναπτύσσοντας ταμεία επιχειρηματικού 
κεφαλαίου μεγάλης κλίμακας, συστήματα 
φορολογικών κινήτρων για επιχειρηματικά 
κεφάλαια και επενδύσεις «επιχειρηματικών 
αγγέλων», καθώς και ενεργές αγορές ΑΔΠ 
για εταιρείες με στήριξη από τις εταιρείες 
επιχειρηματικού κεφαλαίου·

3. ζητεί την επιτάχυνση της 
ανάπτυξης των αγορών επιχειρηματικών 
κεφαλαίων (VC) και ιδιωτικών 
επενδυτικών κεφαλαίων της ΕΕ 
αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα 
χρηματοδότησης για επενδύσεις 
επιχειρηματικού κεφαλαίου, 
αναπτύσσοντας ταμεία επιχειρηματικού 
κεφαλαίου μεγάλης κλίμακας, συστήματα 
φορολογικών κινήτρων για επιχειρηματικά 
κεφάλαια και επενδύσεις «επιχειρηματικών 
αγγέλων», καθώς και ενεργές αγορές ΑΔΠ 
για εταιρείες με στήριξη από τις εταιρείες 
επιχειρηματικού κεφαλαίου, εξαλείφοντας 
τις δυσκαμψίες που υπάρχουν στην αγορά 
εργασίας, καθιστώντας τα νομικά 
συστήματα πιο αποτελεσματικά, 
ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη των 
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τοπικών χρηματοπιστωτικών αγορών·

Or. it

Τροπολογία 110
Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί την επιτάχυνση της 
ανάπτυξης των αγορών επιχειρηματικών 
κεφαλαίων (VC) και ιδιωτικών 
επενδυτικών κεφαλαίων της ΕΕ 
αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα 
χρηματοδότησης για επενδύσεις 
επιχειρηματικού κεφαλαίου, 
αναπτύσσοντας ταμεία επιχειρηματικού 
κεφαλαίου μεγάλης κλίμακας, συστήματα 
φορολογικών κινήτρων για επιχειρηματικά 
κεφάλαια και επενδύσεις «επιχειρηματικών 
αγγέλων», καθώς και ενεργές αγορές ΑΔΠ 
για εταιρείες με στήριξη από τις εταιρείες 
επιχειρηματικού κεφαλαίου·

3. ζητεί την επιτάχυνση της 
ανάπτυξης των αγορών επιχειρηματικών 
κεφαλαίων (VC) και ιδιωτικών 
επενδυτικών κεφαλαίων της ΕΕ 
αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα 
χρηματοδότησης για επενδύσεις 
επιχειρηματικού κεφαλαίου, 
αναπτύσσοντας ταμεία επιχειρηματικού 
κεφαλαίου μεγάλης κλίμακας, συστήματα 
φορολογικών κινήτρων για επιχειρηματικά 
κεφάλαια και επενδύσεις «επιχειρηματικών 
αγγέλων», καθώς και ενεργές αγορές ΑΔΠ 
για εταιρείες με στήριξη από τις εταιρείες 
επιχειρηματικού κεφαλαίου· σε ένα κοινό 
και διαφανές πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ· 
υπογραμμίζει ότι τα εν λόγω συστήματα 
φορολογικών κινήτρων θα πρέπει να 
σχεδιάζονται έτσι ώστε να είναι 
οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμα και 
υπεύθυνα, και να υπόκεινται σε 
συστηματική παρακολούθηση και 
αξιολόγηση·

Or. en

Τροπολογία 111
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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3. ζητεί την επιτάχυνση της 
ανάπτυξης των αγορών επιχειρηματικών 
κεφαλαίων (VC) και ιδιωτικών 
επενδυτικών κεφαλαίων της ΕΕ 
αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα 
χρηματοδότησης για επενδύσεις 
επιχειρηματικού κεφαλαίου, 
αναπτύσσοντας ταμεία επιχειρηματικού 
κεφαλαίου μεγάλης κλίμακας, συστήματα 
φορολογικών κινήτρων για επιχειρηματικά 
κεφάλαια και επενδύσεις «επιχειρηματικών 
αγγέλων», καθώς και ενεργές αγορές ΑΔΠ 
για εταιρείες με στήριξη από τις εταιρείες 
επιχειρηματικού κεφαλαίου·

3. ζητεί την επιτάχυνση της 
ανάπτυξης των αγορών επιχειρηματικών 
κεφαλαίων (VC) και ιδιωτικών 
επενδυτικών κεφαλαίων της ΕΕ 
αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα 
χρηματοδότησης για επενδύσεις 
επιχειρηματικού κεφαλαίου, 
αναπτύσσοντας ταμεία επιχειρηματικού 
κεφαλαίου μεγάλης κλίμακας, συστήματα 
φορολογικών κινήτρων για επιχειρηματικά 
κεφάλαια και επενδύσεις «επιχειρηματικών 
αγγέλων», καθώς και ενεργές αγορές ΑΔΠ 
για εταιρείες με στήριξη από τις εταιρείες 
επιχειρηματικού κεφαλαίου, στο πλαίσιο 
ενός κοινού και διαφανούς πλαισίου σε 
επίπεδο ΕΕ· υπογραμμίζει ότι τα εν λόγω 
συστήματα φορολογικών κινήτρων θα 
πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να είναι 
οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμα και 
υπεύθυνα·

Or. en

Τροπολογία 112
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α.  τονίζει την ανάγκη εξάλειψης της 
υπάρχουσας μεροληπτικής διαχείρισης 
χρέους-ιδίων κεφαλαίων στη φορολογία 
των εταιρειών που αυξάνει τη μόχλευση 
και ενθαρρύνει τη χρήση σύνθετων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, αυξάνοντας 
τους συστημικούς κινδύνους στις 
κεφαλαιαγορές· θεωρεί ότι τέτοιες 
φορολογικές στρεβλώσεις θα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν με τον περιορισμό της 
φορολογικής έκπτωσης των τόκων και 
όχι με θέσπιση νέων εκπτώσεων στον 
φόρο εταιρειών για το κόστος ιδίων 
κεφαλαίων, οι οποίες θα είχαν ως 
αποτέλεσμα μεγαλύτερες απώλειες 
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εσόδων από φόρους εισοδήματος 
εταιρειών χωρίς πραγματικό αντίκτυπο 
στη δημιουργία αξίας·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. ζητεί την επανεξέταση του 
κανονισμού για το ΕΜΕΚ και των 
σχετικών ρυθμίσεων προληπτικής 
εποπτείας στα τραπεζικά και 
ασφαλιστικά κανονιστικά πλαίσια για την 
ενίσχυση της αποδοχής και της 
ελκυστικότητας του εν λόγω καινοτόμου 
ευρωπαϊκού σήματος· σημειώνει ότι η 
δημιουργία ενός νέου πρόσθετου 
καθεστώτος για το ΕΜΕΚ, που θα 
βασίζεται σε μια δομή αμοιβαίων 
κεφαλαίων ανοικτού τύπου με 
δυνατότητα εξαργύρωσης σε 
καθορισμένα διαστήματα, θα μπορούσε 
να προσφέρει μια νέα ευκαιρία στους 
μικροεπενδυτές να επωφεληθούν από ένα 
διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο 
μακροπρόθεσμων επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 114
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. επισημαίνει την ανάγκη να 
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αυξηθεί η διαφάνεια και να μειωθεί ο 
κατακερματισμός εντός των ευρωπαϊκών 
αγορών επιχειρηματικού κεφαλαίου· να 
ενισχυθεί το ευρωπαϊκό μακροπρόθεσμο 
επενδυτικό κεφάλαιο (ΕΜΕΚ), οι 
ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού 
κεφαλαίου (EuVECA) και το ευρωπαϊκό 
ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
(EuSEF) για την ανάπτυξη ενός 
πανευρωπαϊκού μέσου ιδιωτικών 
επενδυτικών κεφαλαίων·

Or. en

Τροπολογία 115
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει την πλήρη συνέπεια και 
συνοχή του σχεδίου δράσης για την 
Ένωση Κεφαλαιαγορών με τους στόχους 
βιωσιμότητας της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της ταξινόμησης 
της ΕΕ για βιώσιμες επενδύσεις, και την 
επιτακτική ανάγκη διοχέτευσης των 
κεφαλαιακών ροών προς 
μακροπρόθεσμες βιώσιμες επενδύσεις, 
ιδίως στο πλαίσιο της ανάκαμψης μετά 
την κρίση που προκλήθηκε από τη νόσο 
COVID-19 και της οικολογικής 
μετάβασης· συνιστά να δοθεί 
προτεραιότητα σε δράσεις που 
αποσκοπούν στην προώθηση της 
πρόσβασης σε προϊόντα ΠΚΔ και στον 
αντίκτυπο των επενδυτικών 
στρατηγικών, καθώς και σε μέτρα για τη 
βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης 
και της μακροπρόθεσμης συμμετοχής 
των μετόχων και των ενδιαφερομένων 
μερών·
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Or. en

Τροπολογία 116
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. ζητεί να ληφθούν μέτρα για την 
αναζωογόνηση των αγορών τιτλοποίησης 
στην Ευρώπη, ώστε να καταστούν 
ελκυστικές για τους εκδότες και τους 
επενδυτές· ζητεί από τις ΕΕΑ και την 
Επιτροπή να ολοκληρώσουν όλα τα 
ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα· ζητεί την 
απλούστευση και τον εξορθολογισμό των 
κανονιστικών απαιτήσεων για τη 
γνωστοποίηση, τον καθορισμό απλών, 
διαφανών και τυποποιημένων κριτηρίων 
(STS), την επαλήθευση των κριτηρίων 
STS και την παροχή απλών και 
ευαίσθητων στον κίνδυνο παραμέτρων 
για την αξιολόγηση της σημαντικής 
μεταφοράς κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 117
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί να επανευθυγραμμιστεί η 
μεταχείριση των παραδοσιακών και 
σύνθετων τιτλοποιήσεων, η μεταχείριση 
του ρυθμιστικού κεφαλαίου και της 
ρευστότητας με των καλυμμένων 
ομολόγων και των δανείων, καθώς και με 
τις απαιτήσεις γνωστοποίησης και 
δέουσας επιμέλειας για τα καλυμμένα 

διαγράφεται
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ομόλογα και την απλή, διαφανή και 
τυποποιημένη (STS) τιτλοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 118
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί να επανευθυγραμμιστεί η 
μεταχείριση των παραδοσιακών και 
σύνθετων τιτλοποιήσεων, η μεταχείριση 
του ρυθμιστικού κεφαλαίου και της 
ρευστότητας με των καλυμμένων 
ομολόγων και των δανείων, καθώς και με 
τις απαιτήσεις γνωστοποίησης και 
δέουσας επιμέλειας για τα καλυμμένα 
ομόλογα και την απλή, διαφανή και 
τυποποιημένη (STS) τιτλοποίηση·

4. σημειώνει με ανησυχία τις 
προτάσεις που υπέβαλε το φόρουμ 
υψηλού επιπέδου για την Ένωση 
Κεφαλαιαγορών σχετικά με την τόνωση 
της τιτλοποίησης με σκοπό να 
παρακαμφθεί η μεταχείριση του 
ρυθμιστικού κεφαλαίου και της 
ρευστότητας, συμπεριλαμβανομένου του 
νέου πλαισίου της Βασιλείας III, καθώς 
θα έθετε σε κίνδυνο τη 
χρηματοοικονομική σταθερότητα και θα 
ενίσχυε τους συστημικούς κινδύνους, 
χωρίς καμία προστιθέμενη αξία για την 
πραγματική οικονομία· τονίζει ότι οι 
σύνθετες τιτλοποιήσεις είναι πολύ 
περίπλοκες, αδιαφανείς και επικίνδυνες 
και ότι θα ήταν παραπλανητικό να 
συμπεριληφθούν στον ορισμό για την 
απλή, διαφανή και τυποποιημένη (STS) 
τιτλοποίηση· υπογραμμίζει περαιτέρω ότι 
η προτιμησιακή μεταχείριση των 
σύνθετων τιτλοποιήσεων δεν θα ήταν 
δικαιολογημένη από την άποψη της 
προληπτικής εποπτείας·

Or. en

Τροπολογία 119
Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί να επανευθυγραμμιστεί η 
μεταχείριση των παραδοσιακών και 
σύνθετων τιτλοποιήσεων, η μεταχείριση 
του ρυθμιστικού κεφαλαίου και της 
ρευστότητας με των καλυμμένων 
ομολόγων και των δανείων, καθώς και με 
τις απαιτήσεις γνωστοποίησης και 
δέουσας επιμέλειας για τα καλυμμένα 
ομόλογα και την απλή, διαφανή και 
τυποποιημένη (STS) τιτλοποίηση·

4. χαιρετίζει την έκθεση της ΕΑΤ 
σχετικά με ένα απλό, διαφανές και 
τυποποιημένο (STS) πλαίσιο για τη 
σύνθετη τιτλοποίηση· υποστηρίζει τα 
συμπεράσματα της έκθεσης σχετικά με 
τα οφέλη της δημιουργίας ενός πλαισίου 
STS μόνο για τις εντός ισολογισμού 
τιτλοποιήσεις· τονίζει τη φύση της 
σύνθετης τιτλοποίησης που δημιουργεί 
συγκεκριμένους κινδύνους προληπτικής 
εποπτείας και συστημικούς κινδύνους· 
επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οποιοδήποτε 
πιθανό πλαίσιο STS καλύπτει επαρκώς 
τους πιστωτικούς κινδύνους του 
αντισυμβαλλομένου και τις καλά 
δομημένες συμφωνίες πιστωτικής 
προστασίας· εκφράζει τον σκεπτικισμό 
του σχετικά με την προτιμησιακή 
μεταχείριση από άποψη προληπτικής 
εποπτείας των προϊόντων σύνθετης 
τιτλοποίησης STS, όπως αυτή των 
παραδοσιακών προϊόντων τιτλοποίησης 
STS·

Or. en

Τροπολογία 120
Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί να επανευθυγραμμιστεί η 
μεταχείριση των παραδοσιακών και 
σύνθετων τιτλοποιήσεων, η μεταχείριση 
του ρυθμιστικού κεφαλαίου και της 
ρευστότητας με των καλυμμένων 
ομολόγων και των δανείων, καθώς και με 
τις απαιτήσεις γνωστοποίησης και δέουσας 
επιμέλειας για τα καλυμμένα ομόλογα και 
την απλή, διαφανή και τυποποιημένη 

4. ζητεί να επανευθυγραμμιστεί η 
μεταχείριση των σύνθετων τιτλοποιήσεων, 
η μεταχείριση του ρυθμιστικού κεφαλαίου 
και της ρευστότητας με των καλυμμένων 
ομολόγων και των δανείων, καθώς και με 
τις απαιτήσεις γνωστοποίησης και δέουσας 
επιμέλειας για τα καλυμμένα ομόλογα και 
την απλή, διαφανή και τυποποιημένη 
(STS) τιτλοποίηση·
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(STS) τιτλοποίηση·

Or. de

Τροπολογία 121
Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Λευτέρης Χριστοφόρου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί να επανευθυγραμμιστεί η 
μεταχείριση των παραδοσιακών και 
σύνθετων τιτλοποιήσεων, η μεταχείριση 
του ρυθμιστικού κεφαλαίου και της 
ρευστότητας με των καλυμμένων 
ομολόγων και των δανείων, καθώς και με 
τις απαιτήσεις γνωστοποίησης και δέουσας 
επιμέλειας για τα καλυμμένα ομόλογα και 
την απλή, διαφανή και τυποποιημένη 
(STS) τιτλοποίηση·

4. ζητεί να ενισχυθεί η τιτλοποίηση 
ως εργαλείο και αγορά μέσω μιας σειράς 
μέτρων για την αποφυγή μείωσης του 
ευρωπαϊκού τραπεζικού δανεισμού στο 
πλαίσιο των ρυθμίσεων προληπτικής 
εποπτείας και της επιτυχούς ανάπτυξης 
της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Μεταξύ 
αυτών των μέτρων θα πρέπει να είναι να 
επανευθυγραμμιστεί η μεταχείριση των 
παραδοσιακών και σύνθετων 
τιτλοποιήσεων, η μεταχείριση του 
ρυθμιστικού κεφαλαίου και της 
ρευστότητας με των καλυμμένων 
ομολόγων και των δανείων, καθώς και με 
τις απαιτήσεις γνωστοποίησης και δέουσας 
επιμέλειας για τα καλυμμένα ομόλογα και 
την απλή, διαφανή και τυποποιημένη 
(STS) τιτλοποίηση, παράλληλα με την 
προσαρμογή του κανονισμού για τις 
κεφαλαιακές απαιτήσεις ως προς το 
κατώτατο όριο του συντελεστή 
στάθμισης κινδύνου και την επανεξέταση 
των κριτηρίων επιλεξιμότητας για 
τιτλοποιήσεις όσον αφορά τον δείκτη 
κάλυψης ρευστότητας·

Or. en

Τροπολογία 122
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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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί να επανευθυγραμμιστεί η 
μεταχείριση των παραδοσιακών και 
σύνθετων τιτλοποιήσεων, η μεταχείριση 
του ρυθμιστικού κεφαλαίου και της 
ρευστότητας με των καλυμμένων 
ομολόγων και των δανείων, καθώς και με 
τις απαιτήσεις γνωστοποίησης και δέουσας 
επιμέλειας για τα καλυμμένα ομόλογα και 
την απλή, διαφανή και τυποποιημένη 
(STS) τιτλοποίηση·

4. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο οι 
στοχευμένες τροποποιήσεις του 
κανονισμού περί τιτλοποιήσεων θα 
μπορούσαν να ενισχύσουν την ικανότητα 
χρηματοδότησης· οι εν λόγω στοχευμένες 
τροποποιήσεις θα μπορούσαν να 
προβλέπουν, μεταξύ άλλων, να 
επανευθυγραμμιστεί η μεταχείριση των 
παραδοσιακών και σύνθετων 
τιτλοποιήσεων, η μεταχείριση του 
ρυθμιστικού κεφαλαίου και της 
ρευστότητας με των καλυμμένων 
ομολόγων και των δανείων, καθώς και με 
τις απαιτήσεις γνωστοποίησης και δέουσας 
επιμέλειας για τα καλυμμένα ομόλογα και 
την απλή, διαφανή και τυποποιημένη 
(STS) τιτλοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 123
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί να επανευθυγραμμιστεί η 
μεταχείριση των παραδοσιακών και 
σύνθετων τιτλοποιήσεων, η μεταχείριση 
του ρυθμιστικού κεφαλαίου και της 
ρευστότητας με των καλυμμένων 
ομολόγων και των δανείων, καθώς και με 
τις απαιτήσεις γνωστοποίησης και δέουσας 
επιμέλειας για τα καλυμμένα ομόλογα και 
την απλή, διαφανή και τυποποιημένη 
(STS) τιτλοποίηση·

4. ζητεί να επανευθυγραμμιστεί η 
μεταχείριση των παραδοσιακών και 
σύνθετων τιτλοποιήσεων, η μεταχείριση 
του ρυθμιστικού κεφαλαίου και της 
ρευστότητας με των καλυμμένων 
ομολόγων και των δανείων, καθώς και να 
επανεξεταστούν οι απαιτήσεις 
γνωστοποίησης και δέουσας επιμέλειας για 
τις τιτλοποιήσεις τρίτων χωρών, τα 
καλυμμένα ομόλογα και την απλή, 
διαφανή και τυποποιημένη (STS) 
τιτλοποίηση· ζητεί οι αρμόδιες αρχές να 
διαδραματίζουν σαφέστερο ρόλο στις 
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αξιολογήσεις της σημαντικής μεταφοράς 
κινδύνων, να βελτιωθούν τα πρότυπα 
αναδοχής πιστώσεων και να μειωθούν τα 
ΜΕΔ·

Or. en

Τροπολογία 124
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί τη λήψη στοχευμένων 
μέτρων στο πλαίσιο της νομοθεσίας για 
την αγορά κινητών αξιών προκειμένου να 
επιταχυνθεί η ανάκαμψη μετά την κρίση 
COVID-19· υποστηρίζει τις αλλαγές στον 
κανονισμό για το ενημερωτικό δελτίο, την 
οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών 
μέσων (MIFID), τον κανονισμό περί 
τιτλοποιήσεων και τον κανονισμό για την 
κατάχρηση της αγοράς, ώστε να 
διευκολυνθούν οι επενδύσεις στην 
πραγματική οικονομία, ιδίως στις ΜΜΕ, 
και να επιτραπεί στους νεοεισερχόμενους 
και στα νέα προϊόντα να εισέλθουν στις 
αγορές, διατηρώντας την προστασία των 
καταναλωτών και την ακεραιότητα της 
αγοράς·

5. τονίζει ότι πρωταρχικός στόχος 
της νομοθεσίας για την αγορά κινητών 
αξιών είναι η διασφάλιση της διαφάνειας 
και της ακεραιότητας της αγοράς, ώστε 
να διασφαλιστεί υψηλός βαθμός 
εμπιστοσύνης και προστασίας των 
επενδυτών· τονίζει ότι η επανεξέταση της 
οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών 
μέσων (MIFID) δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της 
απορρύθμισης του χρηματοπιστωτικού 
τομέα·

Or. en

Τροπολογία 125
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί τη λήψη στοχευμένων 5. τονίζει ότι οι υφιστάμενοι 
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μέτρων στο πλαίσιο της νομοθεσίας για 
την αγορά κινητών αξιών προκειμένου να 
επιταχυνθεί η ανάκαμψη μετά την κρίση 
COVID-19· υποστηρίζει τις αλλαγές στον 
κανονισμό για το ενημερωτικό δελτίο, την 
οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών 
μέσων (MIFID), τον κανονισμό περί 
τιτλοποιήσεων και τον κανονισμό για την 
κατάχρηση της αγοράς, ώστε να 
διευκολυνθούν οι επενδύσεις στην 
πραγματική οικονομία, ιδίως στις ΜΜΕ, 
και να επιτραπεί στους νεοεισερχόμενους 
και στα νέα προϊόντα να εισέλθουν στις 
αγορές, διατηρώντας την προστασία των 
καταναλωτών και την ακεραιότητα της 
αγοράς·

κανονισμοί πρέπει να τηρούνται από τα 
κράτη μέλη (συγκεκριμένα, ο κανονισμός 
για το ενημερωτικό δελτίο, η οδηγία για τις 
αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων 
(MIFID), ο κανονισμός περί 
τιτλοποιήσεων και ο κανονισμός για την 
κατάχρηση της αγοράς)· ζητεί την 
ενίσχυση της επιβολής του κανονισμού 
σχετικά με την προστασία των 
καταναλωτών και την ακεραιότητα της 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 126
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί τη λήψη στοχευμένων 
μέτρων στο πλαίσιο της νομοθεσίας για 
την αγορά κινητών αξιών προκειμένου να 
επιταχυνθεί η ανάκαμψη μετά την κρίση 
COVID-19· υποστηρίζει τις αλλαγές στον 
κανονισμό για το ενημερωτικό δελτίο, την 
οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών 
μέσων (MIFID), τον κανονισμό περί 
τιτλοποιήσεων και τον κανονισμό για την 
κατάχρηση της αγοράς, ώστε να 
διευκολυνθούν οι επενδύσεις στην 
πραγματική οικονομία, ιδίως στις ΜΜΕ, 
και να επιτραπεί στους νεοεισερχόμενους 
και στα νέα προϊόντα να εισέλθουν στις 
αγορές, διατηρώντας την προστασία των 
καταναλωτών και την ακεραιότητα της 
αγοράς·

5. στο πλαίσιο της προτεραιότητας 
διαφύλαξης των κανονιστικών προτύπων, 
τάσσεται υπέρ της επανεξέτασης του 
κανονισμού για το ενημερωτικό δελτίο, 
της οδηγίας για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων (MIFID), του 
κανονισμού περί τιτλοποιήσεων και του 
κανονισμού για την κατάχρηση της 
αγοράς, ώστε να διευκολυνθούν οι 
επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, 
ιδίως στις ΜΜΕ, και να επιτραπεί στους 
νεοεισερχόμενους και στα νέα προϊόντα να 
εισέλθουν στις αγορές, διατηρώντας την 
προστασία των καταναλωτών και την 
ακεραιότητα της αγοράς, ενθαρρύνοντας 
παράλληλα τις διασυνοριακές επενδύσεις 
και συναλλαγές μετοχικού κεφαλαίου·

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί τη λήψη στοχευμένων μέτρων 
στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την αγορά 
κινητών αξιών προκειμένου να επιταχυνθεί 
η ανάκαμψη μετά την κρίση COVID-19· 
υποστηρίζει τις αλλαγές στον κανονισμό 
για το ενημερωτικό δελτίο, την οδηγία για 
τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων 
(MIFID), τον κανονισμό περί 
τιτλοποιήσεων και τον κανονισμό για την 
κατάχρηση της αγοράς, ώστε να 
διευκολυνθούν οι επενδύσεις στην 
πραγματική οικονομία, ιδίως στις ΜΜΕ, 
και να επιτραπεί στους νεοεισερχόμενους 
και στα νέα προϊόντα να εισέλθουν στις 
αγορές, διατηρώντας την προστασία των 
καταναλωτών και την ακεραιότητα της 
αγοράς·

5. ζητεί τη λήψη στοχευμένων μέτρων 
στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την αγορά 
κινητών αξιών που θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν να επιταχυνθεί η ανάκαμψη 
μετά την κρίση COVID-19 ως μέρος μιας 
ευρείας δέσμης μέτρων για την αύξηση 
της δημόσιας και ιδιωτικής 
χρηματοδότησης· χαιρετίζει τις 
στοχευμένες αλλαγές στον κανονισμό για 
το ενημερωτικό δελτίο, την οδηγία για τις 
αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων 
(MIFID) και τον κανονισμό περί 
τιτλοποιήσεων, εφόσον στοχεύουν στη 
διατήρηση της ρευστότητας και της 
διαφάνειας της αγοράς, καθώς και στη 
διευκόλυνση των επενδύσεων στην 
πραγματική οικονομία, ιδίως στις ΜΜΕ 
και στις εταιρείες μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης· σημειώνει ότι το να 
επιτραπεί στους νεοεισερχόμενους και 
στους κατεστημένους παράγοντες της 
αγοράς να προσφέρουν νέα καινοτόμα 
προϊόντα, διατηρώντας παράλληλα την 
προστασία των καταναλωτών και την 
ακεραιότητα της αγοράς, είναι ένα από τα 
ισχυρότερα πλεονεκτήματα της ενιαίας 
αγοράς της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 128
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5



AM\1209082EL.docx 73/194 PE654.028v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί τη λήψη στοχευμένων μέτρων 
στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την αγορά 
κινητών αξιών προκειμένου να επιταχυνθεί 
η ανάκαμψη μετά την κρίση COVID-19· 
υποστηρίζει τις αλλαγές στον κανονισμό 
για το ενημερωτικό δελτίο, την οδηγία για 
τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων 
(MIFID), τον κανονισμό περί 
τιτλοποιήσεων και τον κανονισμό για την 
κατάχρηση της αγοράς, ώστε να 
διευκολυνθούν οι επενδύσεις στην 
πραγματική οικονομία, ιδίως στις ΜΜΕ, 
και να επιτραπεί στους νεοεισερχόμενους 
και στα νέα προϊόντα να εισέλθουν στις 
αγορές, διατηρώντας την προστασία των 
καταναλωτών και την ακεραιότητα της 
αγοράς·

5. ζητεί τη λήψη στοχευμένων μέτρων 
στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την αγορά 
κινητών αξιών προκειμένου να επιταχυνθεί 
η ανάκαμψη μετά την κρίση COVID-19· 
υποστηρίζει τις αλλαγές στον κανονισμό 
για το ενημερωτικό δελτίο, την οδηγία για 
τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων 
(MIFID) και τον κανονισμό περί 
τιτλοποιήσεων, ώστε να διευκολυνθούν οι 
επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, 
ιδίως στις ΜΜΕ, και να επιτραπεί στους 
νεοεισερχόμενους και στα νέα προϊόντα να 
εισέλθουν στις αγορές· υπογραμμίζει ότι 
τυχόν κανονιστικές αλλαγές θα πρέπει να 
διαφυλάσσουν την προστασία των 
καταναλωτών και την ακεραιότητα της 
αγοράς και να διασφαλίζουν την 
προστασία των καταναλωτών και των 
επενδυτών·

Or. en

Τροπολογία 129
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί τη λήψη στοχευμένων μέτρων 
στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την αγορά 
κινητών αξιών προκειμένου να 
επιταχυνθεί η ανάκαμψη μετά την κρίση 
COVID-19· υποστηρίζει τις αλλαγές στον 
κανονισμό για το ενημερωτικό δελτίο, την 
οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών 
μέσων (MIFID), τον κανονισμό περί 
τιτλοποιήσεων και τον κανονισμό για την 
κατάχρηση της αγοράς, ώστε να 
διευκολυνθούν οι επενδύσεις στην 
πραγματική οικονομία, ιδίως στις ΜΜΕ, 
και να επιτραπεί στους νεοεισερχόμενους 
και στα νέα προϊόντα να εισέλθουν στις 
αγορές, διατηρώντας την προστασία των 

5. ζητεί τη λήψη στοχευμένων μέτρων 
στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την αγορά 
κινητών αξιών, όπως αλλαγές στον 
κανονισμό για το ενημερωτικό δελτίο, την 
οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών 
μέσων (MIFID), τον κανονισμό περί 
τιτλοποιήσεων και τον κανονισμό για την 
κατάχρηση της αγοράς, ώστε να 
διευκολυνθούν οι επενδύσεις στην 
πραγματική οικονομία, ιδίως στις ΜΜΕ, 
και να επιτραπεί στους νεοεισερχόμενους 
και στα νέα προϊόντα να εισέλθουν στις 
αγορές, διατηρώντας την προστασία των 
καταναλωτών και την ακεραιότητα της 
αγοράς·
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καταναλωτών και την ακεραιότητα της 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 130
Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Jessica Polfjärd, Λευτέρης Χριστοφόρου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί τη λήψη στοχευμένων μέτρων 
στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την αγορά 
κινητών αξιών προκειμένου να επιταχυνθεί 
η ανάκαμψη μετά την κρίση COVID-19· 
υποστηρίζει τις αλλαγές στον κανονισμό 
για το ενημερωτικό δελτίο, την οδηγία για 
τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων 
(MIFID), τον κανονισμό περί 
τιτλοποιήσεων και τον κανονισμό για την 
κατάχρηση της αγοράς, ώστε να 
διευκολυνθούν οι επενδύσεις στην 
πραγματική οικονομία, ιδίως στις ΜΜΕ, 
και να επιτραπεί στους νεοεισερχόμενους 
και στα νέα προϊόντα να εισέλθουν στις 
αγορές, διατηρώντας την προστασία των 
καταναλωτών και την ακεραιότητα της 
αγοράς·

5. ζητεί τη λήψη στοχευμένων μέτρων 
όσον αφορά την ευθυγράμμιση και την 
απλούστευση στο πλαίσιο της νομοθεσίας 
για την αγορά κινητών αξιών προκειμένου 
να επιταχυνθεί η ανάκαμψη μετά την 
κρίση COVID-19· υποστηρίζει τις αλλαγές 
στον κανονισμό για το ενημερωτικό 
δελτίο, την οδηγία για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων (MIFID), τον 
κανονισμό για τα συσκευασμένα 
επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες 
επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα 
βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP), τον 
κανονισμό περί τιτλοποιήσεων και τον 
κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς, 
ώστε να διευκολυνθούν οι επενδύσεις στην 
πραγματική οικονομία, ιδίως στις ΜΜΕ, 
και να επιτραπεί στους νεοεισερχόμενους 
και στα νέα προϊόντα να εισέλθουν στις 
αγορές, διατηρώντας την προστασία των 
καταναλωτών και την ακεραιότητα της 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 131
Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί τη λήψη στοχευμένων μέτρων 
στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την αγορά 
κινητών αξιών προκειμένου να επιταχυνθεί 
η ανάκαμψη μετά την κρίση COVID-19· 
υποστηρίζει τις αλλαγές στον κανονισμό 
για το ενημερωτικό δελτίο, την οδηγία για 
τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων 
(MIFID), τον κανονισμό περί 
τιτλοποιήσεων και τον κανονισμό για την 
κατάχρηση της αγοράς, ώστε να 
διευκολυνθούν οι επενδύσεις στην 
πραγματική οικονομία, ιδίως στις ΜΜΕ, 
και να επιτραπεί στους νεοεισερχόμενους 
και στα νέα προϊόντα να εισέλθουν στις 
αγορές, διατηρώντας την προστασία των 
καταναλωτών και την ακεραιότητα της 
αγοράς·

5. ζητεί τη λήψη στοχευμένων μέτρων 
στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την αγορά 
κινητών αξιών προκειμένου να επιταχυνθεί 
η ανάκαμψη μετά την κρίση COVID-19· 
υποστηρίζει τις αλλαγές στον κανονισμό 
για το ενημερωτικό δελτίο, την οδηγία για 
τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων 
(MIFID), τον κανονισμό περί 
τιτλοποιήσεων και τον κανονισμό για την 
κατάχρηση της αγοράς, που μειώνουν τα 
γραφειοκρατικά εμπόδια και τα συναφή 
κόστη και τα καθιστούν λειτουργικά, 
ώστε να διευκολυνθούν οι επενδύσεις στην 
πραγματική οικονομία, ιδίως στις ΜΜΕ, 
και να επιτραπεί στους νεοεισερχόμενους 
και στα νέα προϊόντα να εισέλθουν στις 
αγορές, διατηρώντας την προστασία των 
καταναλωτών και την ακεραιότητα της 
αγοράς·

Or. de

Τροπολογία 132
Gunnar Beck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί τη λήψη στοχευμένων μέτρων 
στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την αγορά 
κινητών αξιών προκειμένου να επιταχυνθεί 
η ανάκαμψη μετά την κρίση COVID-19· 
υποστηρίζει τις αλλαγές στον κανονισμό 
για το ενημερωτικό δελτίο, την οδηγία για 
τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων 
(MIFID), τον κανονισμό περί 
τιτλοποιήσεων και τον κανονισμό για την 
κατάχρηση της αγοράς, ώστε να 
διευκολυνθούν οι επενδύσεις στην 
πραγματική οικονομία, ιδίως στις ΜΜΕ, 
και να επιτραπεί στους νεοεισερχόμενους 
και στα νέα προϊόντα να εισέλθουν στις 
αγορές, διατηρώντας την προστασία των 

5. ζητεί τη λήψη στοχευμένων μέτρων 
στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την αγορά 
κινητών αξιών προκειμένου να επιταχυνθεί 
η ανάκαμψη μετά την κρίση COVID-19· 
υποστηρίζει τις αλλαγές στον κανονισμό 
για το ενημερωτικό δελτίο, την οδηγία για 
τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων 
(MIFID), τον κανονισμό περί 
τιτλοποιήσεων και τον κανονισμό για την 
κατάχρηση της αγοράς, ώστε να 
διευκολυνθούν οι επενδύσεις στην 
πραγματική οικονομία, ιδίως στις ΜΜΕ, 
και να επιτραπεί στους νεοεισερχόμενους 
και στα νέα προϊόντα, κατά προτίμηση 
καταγωγής ΕΕ, να εισέλθουν στις αγορές, 
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καταναλωτών και την ακεραιότητα της 
αγοράς·

διατηρώντας την προστασία των 
καταναλωτών και την ακεραιότητα της 
αγοράς· ζητεί επιπλέον εγγυήσεις και 
απαιτήσεις διαφάνειας για 
νεοεισερχόμενους και προϊόντα εκτός ΕΕ, 
για την προστασία των ευρωπαϊκών 
ΜΜΕ από ξένους κερδοσκόπους·

Or. en

Τροπολογία 133
Frances Fitzgerald

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί τη λήψη στοχευμένων μέτρων 
στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την αγορά 
κινητών αξιών προκειμένου να επιταχυνθεί 
η ανάκαμψη μετά την κρίση COVID-19· 
υποστηρίζει τις αλλαγές στον κανονισμό 
για το ενημερωτικό δελτίο, την οδηγία για 
τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων 
(MIFID), τον κανονισμό περί 
τιτλοποιήσεων και τον κανονισμό για την 
κατάχρηση της αγοράς, ώστε να 
διευκολυνθούν οι επενδύσεις στην 
πραγματική οικονομία, ιδίως στις ΜΜΕ, 
και να επιτραπεί στους νεοεισερχόμενους 
και στα νέα προϊόντα να εισέλθουν στις 
αγορές, διατηρώντας την προστασία των 
καταναλωτών και την ακεραιότητα της 
αγοράς·

5. ζητεί τη λήψη στοχευμένων μέτρων 
στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την αγορά 
κινητών αξιών προκειμένου να επιταχυνθεί 
η ανάκαμψη μετά την κρίση COVID-19· 
υποστηρίζει τις αλλαγές στον κανονισμό 
για το ενημερωτικό δελτίο, την οδηγία για 
τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων 
(MIFID), τον κανονισμό περί 
τιτλοποιήσεων και τον κανονισμό για την 
κατάχρηση της αγοράς, ώστε να 
διευκολυνθούν οι επενδύσεις στην 
πραγματική οικονομία, ιδίως στις ΜΜΕ, 
και να επιτραπεί στους νεοεισερχόμενους 
και στα νέα προϊόντα να εισέλθουν στις 
αγορές, διατηρώντας την προστασία των 
καταναλωτών και την ακεραιότητα της 
αγοράς· καλεί επίσης την Επιτροπή να 
τροποποιήσει την υποχρέωση 
διαπραγμάτευσης μετοχών και την 
υποχρέωση διαπραγμάτευσης 
παραγώγων στον κανονισμό για τις 
αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων 
(MiFIR), προκειμένου να εξαλειφθούν οι 
τριβές που μπορούν να επηρεάσουν την 
ικανότητα των εταιρειών της ΕΕ να 
αντλούν κεφάλαια αυτή τη στιγμή, ιδίως 
στο τέλος της μεταβατικής περιόδου 
μεταξύ ΕΕ και ΗΒ·
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Or. en

Τροπολογία 134
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί τη λήψη στοχευμένων μέτρων 
στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την αγορά 
κινητών αξιών προκειμένου να επιταχυνθεί 
η ανάκαμψη μετά την κρίση COVID-19· 
υποστηρίζει τις αλλαγές στον κανονισμό 
για το ενημερωτικό δελτίο, την οδηγία για 
τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων 
(MIFID), τον κανονισμό περί 
τιτλοποιήσεων και τον κανονισμό για την 
κατάχρηση της αγοράς, ώστε να 
διευκολυνθούν οι επενδύσεις στην 
πραγματική οικονομία, ιδίως στις ΜΜΕ, 
και να επιτραπεί στους νεοεισερχόμενους 
και στα νέα προϊόντα να εισέλθουν στις 
αγορές, διατηρώντας την προστασία των 
καταναλωτών και την ακεραιότητα της 
αγοράς·

5. ζητεί τη λήψη στοχευμένων μέτρων 
στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την αγορά 
κινητών αξιών προκειμένου να επιταχυνθεί 
η ανάκαμψη μετά την κρίση COVID-19· 
υποστηρίζει την απλούστευση στον 
κανονισμό για το ενημερωτικό δελτίο, την 
οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών 
μέσων (MIFID), τον κανονισμό περί 
τιτλοποιήσεων και τον κανονισμό για την 
κατάχρηση της αγοράς, ώστε να 
διευκολυνθούν οι επενδύσεις στην 
πραγματική οικονομία, ιδίως στις ΜΜΕ, 
και να επιτραπεί στους νεοεισερχόμενους 
και στα νέα προϊόντα να εισέλθουν στις 
αγορές, διατηρώντας την προστασία των 
καταναλωτών και την ακεραιότητα της 
αγοράς·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει πρωτοβουλίες για την 
ενθάρρυνση της συμμετοχής των 
εργαζομένων, προκειμένου να προωθήσει 
την άμεση συμμετοχή των 
μικροεπενδυτών στη χρηματοδότηση της 
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οικονομίας· τέτοιες πρωτοβουλίες θα 
μπορούσαν να περιλαμβάνουν τη 
δημιουργία συγκεκριμένων επενδυτικών 
φορέων που ρυθμίζονται βάσει της 
οδηγίας για τους ΔΟΕΕ, με στοχευμένες 
αλλαγές για τη διευκόλυνση της 
λειτουργίας διασυνοριακών σχεδίων 
ιδιοκτησίας μετοχών, την ενθάρρυνση 
προγραμμάτων ευαισθητοποίησης σε 
ολόκληρη την ΕΕ και την έγκριση 
συστάσεων προς τα κράτη μέλη σχετικά 
με τα οικεία φορολογικά κίνητρα·

Or. en

Τροπολογία 136
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. εκφράζει τη λύπη του για την 
ανεπαρκή ανάπτυξη της αγοράς 
πληθοχρηματοδότησης της ΕΕ σε 
σύγκριση με άλλες μεγάλες οικονομίες. 
χαιρετίζει τους νέους κανόνες που 
συμφωνήθηκαν τον περασμένο 
Δεκέμβριο, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην 
επίλυση αυτής της κατάστασης και θα 
προωθήσουν τη διασυνοριακή 
χρηματοδότηση των επιχειρήσεων· ζητεί 
από την ESMA και την Επιτροπή να 
παρακολουθούν στενά την εφαρμογή των 
νέων κανόνων, προκειμένου να 
αντιδράσουν και να προτείνουν αλλαγές, 
εάν δεν παρατηρηθούν σημαντικές 
βελτιώσεις στην πληθοχρηματοδότηση 
ως εναλλακτική χρηματοδότηση για 
νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 137
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Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. ζητεί να αναβληθεί η εφαρμογή 
του κανονισμού (ΕΕ) 2019/815 για 
περίοδο τουλάχιστον τριών ετών, ώστε να 
επιτραπεί στις εταιρείες να ξεπεράσουν 
τις τρέχουσες οικονομικές δυσκολίες, 
καθώς και να τους παρασχεθεί επαρκής 
χρόνος για να προετοιμαστούν για την 
εισαγωγή των νέων απαιτήσεων· ζητεί 
περαιτέρω να επανεξεταστεί η εφαρμογή 
του κανονισμού (ΕΕ) 2019/815, έτσι ώστε 
οι απαιτήσεις που ορίζονται στον 
κανονισμό να μην ισχύουν για εταιρείες 
που πληρούν τις προϋποθέσεις για να 
υπαχθούν στο καθεστώς των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 138
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή, υπό το 
πρίσμα του λογιστικού σκανδάλου της 
Wirecard, να επανεξετάσει το 
συντομότερο δυνατό την οδηγία για τον 
έλεγχο, ώστε να εξαλείψει τα στρεβλά 
κίνητρα που προκύπτουν επειδή ο 
ελεγκτής πληρώνεται από την ελεγχόμενη 
εταιρεία στην οποία συχνά προσπαθεί 
επίσης να πουλήσει συμβουλευτικές 
υπηρεσίες· καλεί περαιτέρω την 
Επιτροπή να διερευνήσει εάν το 
ολιγοπώλιο στην αγορά ελέγχου εμποδίζει 
τον αποτελεσματικό έλεγχο·
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Or. en

Τροπολογία 139
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. σημειώνει ότι τα επίπεδα διμερών 
εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών 
παραμένουν υψηλά παρά τις κανονιστικές 
προθέσεις· τάσσεται υπέρ μιας 
πραγματικής στροφής προς τις 
ανταγωνιστικές και χρηματιστηριακές 
συναλλαγές στις ευρωπαϊκές αγορές 
μετοχών και παραγώγων· θεωρεί ότι η 
ενθάρρυνση αυτής της στροφής απαιτεί 
ένα ορισμένο άνοιγμα σε καινοτόμα 
μοντέλα χρηματιστηριακών συναλλαγών 
που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες 
των επενδυτών, ενώ ταυτόχρονα 
εξασφαλίζουν ροή συναλλαγών μέσω του 
χρηματιστηρίου·

Or. en

Τροπολογία 140
Linea Søgaard-Lidell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
την άμεση συμμετοχή των 
μικροεπενδυτών στη χρηματοδότηση της 
οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη τη 
δυνατότητα απόδοσης της επένδυσης των 
μικροεπενδυτών·

Or. en
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Τροπολογία 141
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει το καθεστώς συμμόρφωσης 
προς τις απαιτήσεις του διακανονισμού 
βάσει του κανονισμού για τα κεντρικά 
αποθετήρια τίτλων ενόψει της κρίσης 
COVID-19 και του Brexit·

Or. en

Τροπολογία 142
Jonás Fernández, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
τροποποιήσουν τα εθνικά φορολογικά 
τους πλαίσια, προκειμένου να μειώσουν 
τα φορολογικά εμπόδια στις 
διασυνοριακές επενδύσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας 
παρακράτησης φόρου στην πηγή, και να 
αυξήσουν τη χρηματοδότηση από τους 
επενδυτές σε μακροπρόθεσμες 
επενδυτικές ευκαιρίες, βελτιώνοντας με 
τον τρόπο αυτό τις αποδόσεις των 
μακροπρόθεσμων αποταμιεύσεων για 
τους πολίτες της ΕΕ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 143
Gunnar Beck
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
τροποποιήσουν τα εθνικά φορολογικά 
τους πλαίσια, προκειμένου να μειώσουν 
τα φορολογικά εμπόδια στις 
διασυνοριακές επενδύσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας 
παρακράτησης φόρου στην πηγή, και να 
αυξήσουν τη χρηματοδότηση από τους 
επενδυτές σε μακροπρόθεσμες 
επενδυτικές ευκαιρίες, βελτιώνοντας με 
τον τρόπο αυτό τις αποδόσεις των 
μακροπρόθεσμων αποταμιεύσεων για 
τους πολίτες της ΕΕ·

6. υπενθυμίζει ότι η φορολογική 
πολιτική παραμένει αποκλειστική 
αρμοδιότητα των επιμέρους κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 144
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
τροποποιήσουν τα εθνικά φορολογικά 
τους πλαίσια, προκειμένου να μειώσουν 
τα φορολογικά εμπόδια στις διασυνοριακές 
επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
διαδικασίας παρακράτησης φόρου στην 
πηγή, και να αυξήσουν τη 
χρηματοδότηση από τους επενδυτές σε 
μακροπρόθεσμες επενδυτικές ευκαιρίες, 
βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό τις 
αποδόσεις των μακροπρόθεσμων 
αποταμιεύσεων για τους πολίτες της ΕΕ·

6. τονίζει ότι τα διαφορετικά εθνικά 
φορολογικά πλαίσια και ο επιβλαβής 
φορολογικός ανταγωνισμός εντός της ΕΕ 
υπονομεύουν τη βιωσιμότητα της 
Ένωσης Κεφαλαιαγορών και των ίσων 
όρων ανταγωνισμού και ότι αποτελούν 
ένα από τα βασικά εμπόδια στις 
διασυνοριακές επενδύσεις· πιστεύει ότι θα 
ήταν επιθυμητή η παρακράτηση φόρου 
στην πηγή σε επίπεδο ΕΕ· τονίζει ότι η 
ολοκλήρωση των κεφαλαιαγορών της ΕΕ 
αυξάνει τον επείγοντα χαρακτήρα της 
θέσπισης μιας κοινής ενοποιημένης 
βάσης φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) 
και της εξασφάλισης ίσων όρων 
ανταγωνισμού για τις εταιρείες της ΕΕ·
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Or. en

Τροπολογία 145
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
τροποποιήσουν τα εθνικά φορολογικά 
τους πλαίσια, προκειμένου να μειώσουν 
τα φορολογικά εμπόδια στις 
διασυνοριακές επενδύσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας 
παρακράτησης φόρου στην πηγή, και να 
αυξήσουν τη χρηματοδότηση από τους 
επενδυτές σε μακροπρόθεσμες επενδυτικές 
ευκαιρίες, βελτιώνοντας με τον τρόπο 
αυτό τις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων 
αποταμιεύσεων για τους πολίτες της ΕΕ·

6. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
αυξήσουν τη χρηματοδότηση από τους 
επενδυτές σε μακροπρόθεσμες επενδυτικές 
ευκαιρίες·

Or. en

Τροπολογία 146
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, Gilles Boyer, Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
τροποποιήσουν τα εθνικά φορολογικά 
τους πλαίσια, προκειμένου να μειώσουν τα 
φορολογικά εμπόδια στις διασυνοριακές 
επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
διαδικασίας παρακράτησης φόρου στην 
πηγή, και να αυξήσουν τη χρηματοδότηση 
από τους επενδυτές σε μακροπρόθεσμες 
επενδυτικές ευκαιρίες, βελτιώνοντας με 
τον τρόπο αυτό τις αποδόσεις των 
μακροπρόθεσμων αποταμιεύσεων για τους 
πολίτες της ΕΕ·

6. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
ανταποκριθούν στις επανειλημμένες 
εκκλήσεις για την τροποποίηση των 
εθνικών φορολογικών τους πλαισίων, 
προκειμένου να μειώσουν τα φορολογικά 
εμπόδια στις διασυνοριακές επενδύσεις, 
μεταξύ άλλων μέσω της εναρμόνισης της 
διαδικασίας παρακράτησης φόρου στην 
πηγή και της διερεύνησης ενός κοινού, 
τυποποιημένου, πανευρωπαϊκού 
συστήματος για την ελάφρυνση της 
παρακράτησης φόρου στην πηγή, 
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εμπνευσμένου από το έργο TRACE του 
ΟΟΣΑ, να εξισορροπήσουν τη 
μεροληπτική διαχείριση χρέους-ιδίων 
κεφαλαίων που τιμωρεί τη 
χρηματοδότηση της καινοτομίας μέσω 
ιδιωτικών επενδύσεων και να παράσχουν 
κίνητρα για μακροπρόθεσμες επενδυτικές 
ευκαιρίες στους μικροεπενδυτές, 
προκειμένου να βοηθήσουν τους πολίτες 
της ΕΕ να αποκτήσουν καλύτερες 
αποδόσεις των μακροπρόθεσμων 
αποταμιεύσεών τους·

Or. en

Τροπολογία 147
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
τροποποιήσουν τα εθνικά φορολογικά τους 
πλαίσια, προκειμένου να μειώσουν τα 
φορολογικά εμπόδια στις διασυνοριακές 
επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
διαδικασίας παρακράτησης φόρου στην 
πηγή, και να αυξήσουν τη χρηματοδότηση 
από τους επενδυτές σε μακροπρόθεσμες 
επενδυτικές ευκαιρίες, βελτιώνοντας με 
τον τρόπο αυτό τις αποδόσεις των 
μακροπρόθεσμων αποταμιεύσεων για τους 
πολίτες της ΕΕ·

6. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
τροποποιήσουν τα εθνικά φορολογικά τους 
πλαίσια, προκειμένου να μειώσουν τα 
φορολογικά εμπόδια στις διασυνοριακές 
επενδύσεις, ιδίως σε σχέση με τη 
διαδικασία παρακράτησης φόρου στην 
πηγή, για τις οποίες, πέρα από την 
επιδίωξη σύγκλισης των εθνικών 
πρακτικών τους, οι φορολογικές αρχές θα 
πρέπει να συμμετέχουν σε μια ευρωπαϊκή 
ψηφιακή πλατφόρμα όπου οι 
υποχρεώσεις και επιστροφές 
παρακράτησης φόρου στην πηγή σε όλες 
τις δικαιοδοσίες εκκαθαρίζονται με 
διαφάνεια, έτσι ώστε οι μκροεπενδυτές να 
μπορούν να προσδιορίζουν τις αποδόσεις 
της επένδυσής τους σε πραγματικό χρόνο, 
και να αυξήσουν τη χρηματοδότηση από 
τους επενδυτές σε μακροπρόθεσμες 
επενδυτικές ευκαιρίες, βελτιώνοντας με 
τον τρόπο αυτό τις αποδόσεις των 
μακροπρόθεσμων αποταμιεύσεων για τους 
πολίτες της ΕΕ·
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Or. en

Τροπολογία 148
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
τροποποιήσουν τα εθνικά φορολογικά τους 
πλαίσια, προκειμένου να μειώσουν τα 
φορολογικά εμπόδια στις διασυνοριακές 
επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
διαδικασίας παρακράτησης φόρου στην 
πηγή, και να αυξήσουν τη χρηματοδότηση 
από τους επενδυτές σε μακροπρόθεσμες 
επενδυτικές ευκαιρίες, βελτιώνοντας με 
τον τρόπο αυτό τις αποδόσεις των 
μακροπρόθεσμων αποταμιεύσεων για τους 
πολίτες της ΕΕ·

6. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο να 
τροποποιήσουν τα εθνικά φορολογικά τους 
πλαίσια, προκειμένου να μειώσουν τα 
φορολογικά εμπόδια στις διασυνοριακές 
επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
διαδικασίας παρακράτησης φόρου στην 
πηγή, και να αυξήσουν τη χρηματοδότηση 
από τους επενδυτές σε μακροπρόθεσμες 
επενδυτικές ευκαιρίες, βελτιώνοντας με 
τον τρόπο αυτό τις αποδόσεις των 
μακροπρόθεσμων αποταμιεύσεων για τους 
πολίτες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 149
Jonás Fernández, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. είναι της άποψης ότι η 
τροποποίηση των εθνικών φορολογικών 
πλαισίων μονομερώς εντός της ΕΕ για τη 
μείωση των φορολογικών εμποδίων στις 
διασυνοριακές επενδύσεις θα εδραιώσει 
περαιτέρω το συνονθύλευμα των 
φορολογικών κανόνων με τους οποίους οι 
εταιρείες πρέπει να συμμορφώνονται 
όταν λειτουργούν διασυνοριακά, με πολλά 
έξοδα, και θα προσφέρει περαιτέρω 
δυνατότητες φοροαποφυγής· 
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επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα 
κράτη μέλη να συμφωνήσουν στην 
έγκριση των προτάσεων που αφορούν την 
κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας 
εταιρειών ταυτόχρονα, λαμβάνοντας 
υπόψη τη γνώμη του Κοινοβουλίου που 
περιλαμβάνει ήδη την έννοια της 
εικονικής μόνιμης εγκατάστασης και των 
τύπων επιμερισμού· καλεί τα κράτη μέλη 
να γεφυρώσουν τις αποκλίνουσες θέσεις 
τους για την ΚΕΒΦΕ, δεδομένης της 
σημασίας αυτού του μέσου στο να 
δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που να προάγει 
τη βεβαιότητα, να αποτρέπει τη διπλή 
φορολογία, να μειώνει το διοικητικό 
κόστος και να ενισχύει, επομένως, τις 
διασυνοριακές επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 150
Frances Fitzgerald

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. τονίζει ότι η Ένωση 
Κεφαλαιαγορών θα πρέπει να 
ευθυγραμμιστεί όσο το δυνατόν 
περισσότερο με την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και ιδίως με το επενδυτικό 
σχέδιο για μια βιώσιμη Ευρώπη· θεωρεί 
ότι η Ένωση Κεφαλαιαγορών θα πρέπει 
να στοχεύει στον προσανατολισμό των 
επενδύσεων σε φιλικά προς το περιβάλλον 
έργα, συμβάλλοντας έτσι στο θεματολόγιο 
της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 151
Jonás Fernández
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου για τις 
διασυνοριακές επενδύσεις, μέσω της 
αύξησης της αποτελεσματικότητας και 
της αποδοτικότητας των εθνικών 
διαδικασιών αφερεγγυότητας·

7. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου με την 
περαιτέρω εναρμόνιση του νόμου περί 
των διαδικασιών αφερεγγυότητας στην 
ΕΕ, καθώς και των καθεστώτων 
ιδιοκτησίας κινητών αξιών, συγκεκριμένα 
του ορισμού του «μετόχου» και των 
εγγενών δικαιωμάτων του μέσω της 
αύξησης της αποτελεσματικότητας και 
της αποδοτικότητας·

Or. en

Τροπολογία 152
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου για τις 
διασυνοριακές επενδύσεις, μέσω της 
αύξησης της αποτελεσματικότητας και 
της αποδοτικότητας των εθνικών 
διαδικασιών αφερεγγυότητας·

7. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου για τις 
διασυνοριακές επενδύσεις, μέσω της 
εναρμόνισης των εθνικών διαδικασιών 
αφερεγγυότητας·

Or. en

Τροπολογία 153
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 7. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
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αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου για τις 
διασυνοριακές επενδύσεις, μέσω της 
αύξησης της αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας των εθνικών διαδικασιών 
αφερεγγυότητας·

αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου για τις 
διασυνοριακές επενδύσεις, μέσω της 
αύξησης της αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας των εθνικών διαδικασιών 
αφερεγγυότητας, μειώνοντας έτσι την 
εγχώρια μεροληψία, τους νομικούς 
κινδύνους και τα έξοδα·

Or. en

Τροπολογία 154
Gianna Gancia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου για τις 
διασυνοριακές επενδύσεις, μέσω της 
αύξησης της αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας των εθνικών διαδικασιών 
αφερεγγυότητας·

7. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
αυξηθεί η ασφάλεια και η εφαρμογή 
δικαίου για τις διασυνοριακές επενδύσεις, 
μέσω της αύξησης της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας των εθνικών διαδικασιών 
αφερεγγυότητας·

Or. it

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου για τις 
διασυνοριακές επενδύσεις, μέσω της 
αύξησης της αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας των εθνικών διαδικασιών 
αφερεγγυότητας·

7. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου για τις 
διασυνοριακές επενδύσεις, μέσω της 
αύξησης της αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας των εθνικών διαδικασιών 
αφερεγγυότητας, λαμβάνοντας 
ταυτόχρονα υπόψη τα διαφορετικά 
νομικά συστήματα στα κράτη μέλη, και 
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μέσω της περαιτέρω εναρμόνισης των 
κανόνων για την εταιρική διακυβέρνηση, 
συμπεριλαμβανομένου ενός κοινού 
ορισμού του «μετόχου»για τη 
διευκόλυνση της άσκησης των 
δικαιωμάτων των μετόχων και της 
συνεργασίας με εταιρείες στις οποίες 
γίνονται επενδύσεις σε ολόκληρη την ΕΕ· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
νομοθετικές πρωτοβουλίες και να 
εκδώσει συστάσεις προς τα κράτη μέλη, 
ανάλογα με την περίπτωση, με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
παράδοσης, και με στόχο την ταχεία 
επίτευξη σημαντικής προόδου·

Or. en

Τροπολογία 156
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου για τις 
διασυνοριακές επενδύσεις, μέσω της 
αύξησης της αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας των εθνικών διαδικασιών 
αφερεγγυότητας·

7. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου για τις 
διασυνοριακές επενδύσεις, μέσω της 
αύξησης της αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας των εθνικών διαδικασιών 
αφερεγγυότητας· τονίζει τη σημασία της 
εξασφάλισης ενός υγιούς πλαισίου 
νομικής προστασίας της Ένωσης για 
διασυνοριακές επενδύσεις εντός της ΕΕ 
μετά τη λύση των διμερών επενδυτικών 
συμφωνιών εντός της ΕΕ· ζητεί την 
ταχεία καθιέρωση ενός κατάλληλου και 
αποτελεσματικού συστήματος νομικής 
προστασίας για διασυνοριακές επενδύσεις 
εντός της ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 157
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Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου για τις 
διασυνοριακές επενδύσεις, μέσω της 
αύξησης της αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας των εθνικών διαδικασιών 
αφερεγγυότητας·

7. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου για τις 
διασυνοριακές επενδύσεις, μέσω της 
αύξησης της αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας των εθνικών διαδικασιών 
αφερεγγυότητας· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει φιλόδοξες νομοθετικές 
προτάσεις για την προώθηση της 
εναρμόνισης των νόμων περί 
αφερεγγυότητας σε ολόκληρη την Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 158
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Pascal Canfin, Ondřej Kovařík, 
Monica Semedo, Ivars Ijabs, Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. τονίζει ότι καινοτόμα και 
ανταγωνιστικά χρηματοοικονομικά 
προϊόντα της ΕΕ με παγκόσμια εμβέλεια, 
όπως οι ΟΣΕΚΑ και τα πράσινα ομόλογα 
που χρησιμοποιούν το μελλοντικό 
πρότυπο πράσινων ομολόγων της ΕΕ, 
αποτελούν διαύλους επέκτασης της 
επιρροής της ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή 
και ενίσχυσης του διεθνούς ρόλου του 
ευρώ· καλεί την Επιτροπή να αντλήσει 
έμπνευση από αυτά τα παραδείγματα 
τροποποιώντας, εάν χρειαστεί, την 
αντίστοιχη νομοθεσία, προκειμένου να 
εξασφαλίσει το ίδιο επίπεδο διεθνούς 
αναγνώρισης και για άλλα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα της ΕΕ, 
όπως τα ΕΜΕΚ και οι τιτλοποιήσεις STS, 
και ενδεχόμενα μελλοντικά μέσα όπως τα 
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κοινωνικά ομόλογα·

Or. en

Τροπολογία 159
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. τονίζει τη σημασία των 
μακροπρόθεσμων επενδύσεων των 
συμμετεχόντων στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές για τη στήριξη των ανεξάρτητων 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην Ένωση, 
των ισχυρών και ανθεκτικών 
στρατηγικών τομέων, της βιώσιμης 
οικονομικής ανάπτυξης και της 
ευημερίας προς όφελος των πολιτών της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 160
Gunnar Beck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει την ανάγκη 
περαιτέρω προώθησης της εφαρμογής 
ενός γνήσια ενιαίου εγχειριδίου κανόνων 
για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 
στην εσωτερική αγορά·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 161
José Gusmão
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει την ανάγκη 
περαιτέρω προώθησης της εφαρμογής ενός 
γνήσια ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην 
εσωτερική αγορά·

8. υπογραμμίζει την ανάγκη 
περαιτέρω προώθησης της εφαρμογής ενός 
γνήσια ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην 
εσωτερική αγορά, ιδίως στον τομέα της 
φορολογίας· ζητεί τη θέσπιση φόρου επί 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε 
επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 162
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει την ανάγκη 
περαιτέρω προώθησης της εφαρμογής ενός 
γνήσια ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην 
εσωτερική αγορά·

8. υπογραμμίζει την ανάγκη 
περαιτέρω προώθησης της εφαρμογής ενός 
γνήσια ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην 
εσωτερική αγορά, όπου θα πρέπει να 
δοθεί προτεραιότητα στη συνεχιζόμενη 
ανάπτυξη κοινών ορισμών και προτύπων 
για τη βιώσιμη χρηματοδότηση·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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8. υπογραμμίζει την ανάγκη 
περαιτέρω προώθησης της εφαρμογής ενός 
γνήσια ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην 
εσωτερική αγορά·

8. υπογραμμίζει την ανάγκη 
περαιτέρω προώθησης της εφαρμογής και 
επιβολής ενός γνήσια ενιαίου εγχειριδίου 
κανόνων για τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά· καλεί 
την Επιτροπή και τις ΕΕΑ να εξαγάγουν 
συμπεράσματα σχετικά με τη χρήση 
εργαλείων εποπτικής σύγκλισης μέσω 
των κινήσεων της αγοράς που 
σχετίζονται με την κρίση COVID-19, και 
να προτείνουν νομοθετικές και μη 
νομοθετικές πρωτοβουλίες για την 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των 
εργαλείων αυτών, κατά περίπτωση·

Or. en

Τροπολογία 164
Gianna Gancia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. προτείνει τη δημιουργία μιας 
βάσης δεδομένων που περιέχει 
τυποποιημένες πιστωτικές και 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις 
ΜΜΕ που είναι πρόθυμες να 
χρηματοδοτηθούν στις κεφαλαιαγορές, με 
στόχο την αύξηση της προβολής τους·

Or. it

Τροπολογία 165
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. υποστηρίζει τη βελτίωση της 
διαφάνειας για τους τελικούς επενδυτές 
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μέσω της δημιουργίας ενός ενοποιημένου 
δελτίου της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 166
Gunnar Beck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει την ανάγκη προώθησης 
συνταξιοδοτικών παροχών· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για το πανευρωπαϊκό 
ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP)· 
υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι τα PEPP 
πρέπει να υπόκεινται στην ίδια 
φορολογική μεταχείριση με τα εθνικά 
συνταξιοδοτικά προϊόντα για να 
καταστούν επιλογή για τους 
αποταμιευτές·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 167
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει την ανάγκη προώθησης 
συνταξιοδοτικών παροχών· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για το πανευρωπαϊκό 
ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP)· 
υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι τα PEPP 
πρέπει να υπόκεινται στην ίδια φορολογική 
μεταχείριση με τα εθνικά συνταξιοδοτικά 
προϊόντα για να καταστούν επιλογή για 
τους αποταμιευτές·

9. τονίζει ότι ιδιωτικές 
συνταξιοδοτικές παροχές, όπως το 
πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό 
προϊόν (PEPP), είναι εγγενώς επικίνδυνες 
και μπορεί να μην παρέχουν στα άτομα 
προστασία σε περιόδους οικονομικής 
δυσχέρειας, όπως συνέβη τους 
τελευταίους μήνες· υπογραμμίζει ότι τα 
PEPP δεν θα πρέπει να υπόκεινται στην 
ίδια φορολογική μεταχείριση με τα εθνικά 
συνταξιοδοτικά προϊόντα·
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Or. en

Τροπολογία 168
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει την ανάγκη προώθησης 
συνταξιοδοτικών παροχών· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για το πανευρωπαϊκό 
ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP)· 
υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι τα PEPP 
πρέπει να υπόκεινται στην ίδια φορολογική 
μεταχείριση με τα εθνικά συνταξιοδοτικά 
προϊόντα για να καταστούν επιλογή για 
τους αποταμιευτές·

9. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό 
προϊόν (PEPP)· υπενθυμίζει στα κράτη 
μέλη ότι τα PEPP θα πρέπει να υπόκεινται 
στην ίδια φορολογική μεταχείριση με τα 
εθνικά συνταξιοδοτικά προϊόντα, εφόσον 
οι υφιστάμενες εθνικές πολιτικές 
φορολογικών ελαφρύνσεων έχουν 
αποδειχθεί αποτελεσματικές και 
περιορίζονται σε ομάδες χαμηλού 
εισοδήματος ή ομάδες με ανεπαρκή 
πρόσβαση σε άλλα συλλογικά συστήματα 
συνταξιοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 169
Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει την ανάγκη προώθησης 
συνταξιοδοτικών παροχών· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για το πανευρωπαϊκό 
ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP)· 
υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι τα PEPP 
πρέπει να υπόκεινται στην ίδια φορολογική 
μεταχείριση με τα εθνικά συνταξιοδοτικά 
προϊόντα για να καταστούν επιλογή για 
τους αποταμιευτές·

9. τονίζει την ανάγκη προώθησης 
συνταξιοδοτικών παροχών· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για το πανευρωπαϊκό 
ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP), ο 
κανονισμός για το οποίο προβλέπει ότι το 
κεφάλαιο θα πρέπει να επενδύεται 
λαμβάνοντας υπόψη τους 
περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και 
σχετικούς με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) 
παράγοντες· σημειώνει ότι το PEPP 
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αποτελεί συμπληρωματικό και εθελοντικό 
σκέλος των εθνικών δημόσιων 
συνταξιοδοτικών συστημάτων· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι ο 
κανονισμός για το PEPP στερείται 
πραγματικής πανευρωπαϊκής 
προσέγγισης, επειδή διατηρεί τη 
διαδικασία έγκρισης σε εθνικό επίπεδο 
και εκχωρεί δευτερεύοντα ρόλο στην 
EIOPA· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι 
τα PEPP πρέπει να υπόκεινται στην ίδια 
φορολογική μεταχείριση με τα εθνικά 
συνταξιοδοτικά προϊόντα για να 
καταστούν επιλογή για τους αποταμιευτές·

Or. en

Τροπολογία 170
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει την ανάγκη προώθησης 
συνταξιοδοτικών παροχών· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για το πανευρωπαϊκό 
ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP)· 
υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι τα PEPP 
πρέπει να υπόκεινται στην ίδια φορολογική 
μεταχείριση με τα εθνικά συνταξιοδοτικά 
προϊόντα για να καταστούν επιλογή για 
τους αποταμιευτές·

9. τονίζει την ανάγκη προώθησης 
συνταξιοδοτικών παροχών· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για το πανευρωπαϊκό 
ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP), ο 
κανονισμός για το οποίο προβλέπει ότι το 
κεφάλαιο θα πρέπει να επενδύεται 
λαμβάνοντας υπόψη τους 
περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και 
σχετικούς με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) 
παράγοντες· σημειώνει ότι το PEPP 
αποτελεί συμπληρωματικό και εθελοντικό 
σκέλος των εθνικών δημόσιων 
συνταξιοδοτικών συστημάτων· 
υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι τα PEPP 
πρέπει να υπόκεινται στην ίδια φορολογική 
μεταχείριση με τα εθνικά συνταξιοδοτικά 
προϊόντα για να καταστούν επιλογή για 
τους αποταμιευτές·

Or. en
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Τροπολογία 171
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Nicola Beer, Ivars Ijabs, Gilles Boyer, Engin 
Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει την ανάγκη προώθησης 
συνταξιοδοτικών παροχών· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για το πανευρωπαϊκό 
ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP)· 
υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι τα PEPP 
πρέπει να υπόκεινται στην ίδια 
φορολογική μεταχείριση με τα εθνικά 
συνταξιοδοτικά προϊόντα για να 
καταστούν επιλογή για τους 
αποταμιευτές·

9. τονίζει την ανάγκη προώθησης 
συνταξιοδοτικών παροχών, ιδίως των 
συντάξεων του τρίτου πυλώνα· εκφράζει 
την ικανοποίησή του για το πανευρωπαϊκό 
ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP)· 
υπενθυμίζει ότι η φορολογική μεταχείριση 
θα αποτελέσει βασικό παράγοντα για την 
αποδοχή των μελλοντικών PEPP· 
υπενθυμίζει τη σύσταση της Επιτροπής, 
της 26ης Ιουνίου 2017, που καλούσε τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα PEPP 
υπόκεινται στην ίδια φορολογική 
μεταχείριση με τα εθνικά συνταξιοδοτικά 
προϊόντα· υπενθυμίζει ότι μια βαθιά και 
ανταγωνιστική αγορά PEPP, προς όφελος 
των καταναλωτών λιανικής, θα υπάρξει 
μόνο εάν όλοι οι πάροχοι μπορούν να 
λειτουργήσουν με ίσους όρους 
ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 172
Frances Fitzgerald

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει την ανάγκη προώθησης 
συνταξιοδοτικών παροχών· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για το πανευρωπαϊκό 
ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP)· 
υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι τα PEPP 
πρέπει να υπόκεινται στην ίδια φορολογική 
μεταχείριση με τα εθνικά συνταξιοδοτικά 
προϊόντα για να καταστούν επιλογή για 

9. τονίζει την ανάγκη προώθησης 
συνταξιοδοτικών παροχών, ιδίως όσον 
αφορά τις συντάξεις του 2ου και του 3ου 
πυλώνα, δεδομένων των τεράστιων 
δημογραφικών αλλαγών που 
αντιμετωπίζει η Ένωση· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για το πανευρωπαϊκό 
ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP)· 
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τους αποταμιευτές· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι τα PEPP 
πρέπει να υπόκεινται στην ίδια φορολογική 
μεταχείριση με τα εθνικά συνταξιοδοτικά 
προϊόντα για να καταστούν επιλογή για 
τους αποταμιευτές·

Or. en

Τροπολογία 173
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει την ανάγκη προώθησης 
συνταξιοδοτικών παροχών· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για το πανευρωπαϊκό 
ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP)· 
υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι τα PEPP 
πρέπει να υπόκεινται στην ίδια φορολογική 
μεταχείριση με τα εθνικά συνταξιοδοτικά 
προϊόντα για να καταστούν επιλογή για 
τους αποταμιευτές·

9. τονίζει την ανάγκη προώθησης 
συνταξιοδοτικών παροχών· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για το πανευρωπαϊκό 
ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP)· 
υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι τα PEPP 
πρέπει να υπόκεινται στην ίδια φορολογική 
μεταχείριση με τα εθνικά συνταξιοδοτικά 
προϊόντα για να καταστούν επιλογή για 
τους αποταμιευτές· τονίζει ότι είναι 
σημαντικό να υπάρχουν ίσοι όροι 
ανταγωνισμού για τους παρόχους 
προϊόντων PEPP, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά τις τεχνικές μετριασμού του 
κινδύνου στην επενδυτική διαδικασία· 
ζητεί τη διενέργεια εμπεριστατωμένης, 
τεκμηριωμένης αξιολόγησης της έναρξης 
λειτουργίας της αγοράς PEPP πριν από 
την επόμενη νομοθετική επανεξέταση του 
κανονισμού για τα PEPP·

Or. en

Τροπολογία 174
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10



AM\1209082EL.docx 99/194 PE654.028v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τα συστήματα πολλαπλών 
πυλώνων για τις συντάξεις, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης, ως 
μέσο για τη βελτίωση της δυναμικής της 
αγοράς και των επενδυτικών κινήτρων· 
πιστεύει ότι οι ιδιωτικές συντάξεις θα 
πρέπει να αναζωογονηθούν και να 
καταστούν ελκυστικότερες· ενθαρρύνει τη 
συμμετοχή των επενδυτών σε 
μακροπρόθεσμα προϊόντα με πολιτικές 
μείωσης του φόρου ή απαλλαγής·

10. πιστεύει ότι οι ιδιωτικές συντάξεις 
δεν θα πρέπει να ενθαρρύνονται από το 
κράτος και δεν θα πρέπει να 
επωφελούνται από φοροαπαλλαγές ή 
φορολογικά οφέλη·

Or. en

Τροπολογία 175
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τα συστήματα πολλαπλών 
πυλώνων για τις συντάξεις, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης, ως 
μέσο για τη βελτίωση της δυναμικής της 
αγοράς και των επενδυτικών κινήτρων· 
πιστεύει ότι οι ιδιωτικές συντάξεις θα 
πρέπει να αναζωογονηθούν και να 
καταστούν ελκυστικότερες· ενθαρρύνει τη 
συμμετοχή των επενδυτών σε 
μακροπρόθεσμα προϊόντα με πολιτικές 
μείωσης του φόρου ή απαλλαγής·

10. τονίζει την ανάγκη να 
διασφαλιστεί ότι όλοι οι Ευρωπαίοι 
πολίτες μπορούν να απολαμβάνουν 
ασφαλείς και επαρκείς συντάξεις και ότι 
τα δημόσια και συλλογικά συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης διαδραματίζουν 
και θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν 
πρωταρχικό ρόλο σε αυτό, ειδικά για τα 
χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος 
τμήματα του πληθυσμού· πιστεύει ότι η 
ανάπτυξη ιδιωτικών συνταξιοδοτικών 
προϊόντων θα πρέπει να διασφαλίζει 
υψηλά πρότυπα προστασίας των 
καταναλωτών και διαφάνεια· ενθαρρύνει 
τη συμμετοχή των επενδυτών σε 
μακροπρόθεσμα προϊόντα·

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τα συστήματα πολλαπλών 
πυλώνων για τις συντάξεις, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης, ως μέσο 
για τη βελτίωση της δυναμικής της 
αγοράς και των επενδυτικών κινήτρων· 
πιστεύει ότι οι ιδιωτικές συντάξεις θα 
πρέπει να αναζωογονηθούν και να 
καταστούν ελκυστικότερες· ενθαρρύνει τη 
συμμετοχή των επενδυτών σε 
μακροπρόθεσμα προϊόντα με πολιτικές 
μείωσης του φόρου ή απαλλαγής·

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τα συστήματα πολλαπλών 
πυλώνων για τις συντάξεις, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης και των 
ατομικών συνταξιοδοτικών συστημάτων, 
ως μέσο για την εμβάθυνση των 
συγκεντρώσεων ευρωπαϊκών κεφαλαίων 
που διατίθενται για επενδύσεις σε 
στρατηγικούς τομείς μέσω κινήτρων για 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις· πιστεύει ότι 
οι ιδιωτικές συντάξεις θα πρέπει να 
αναζωογονηθούν και να καταστούν 
ελκυστικότερες· ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
των επενδυτών σε μακροπρόθεσμα 
προϊόντα με πολιτικές φορολογικών 
κινήτρων που προωθούν ίσους όρους 
ανταγωνισμού μεταξύ παρόχων και 
τύπων προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 177
Frances Fitzgerald

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τα συστήματα πολλαπλών 
πυλώνων για τις συντάξεις, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης, ως μέσο 
για τη βελτίωση της δυναμικής της αγοράς 
και των επενδυτικών κινήτρων· πιστεύει 
ότι οι ιδιωτικές συντάξεις θα πρέπει να 

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τα συστήματα πολλαπλών 
πυλώνων για τις συντάξεις, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης, ως μέσο 
για τη βελτίωση της δυναμικής της αγοράς 
και των επενδυτικών κινήτρων· πιστεύει 
ότι οι ιδιωτικές συντάξεις θα πρέπει να 
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αναζωογονηθούν και να καταστούν 
ελκυστικότερες· ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
των επενδυτών σε μακροπρόθεσμα 
προϊόντα με πολιτικές μείωσης του φόρου 
ή απαλλαγής·

αναζωογονηθούν και να καταστούν 
ελκυστικότερες· συνιστά ειδικότερα τη 
χρήση συστημάτων αυτόματης εγγραφής 
ως τρόπου ενίσχυσης των 
συνταξιοδοτικών παροχών και της 
κάλυψης στην Ένωση· ενθαρρύνει τη 
συμμετοχή των επενδυτών σε 
μακροπρόθεσμα προϊόντα με πολιτικές 
μείωσης του φόρου ή απαλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 178
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τα συστήματα πολλαπλών 
πυλώνων για τις συντάξεις, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης, ως μέσο 
για τη βελτίωση της δυναμικής της αγοράς 
και των επενδυτικών κινήτρων· πιστεύει 
ότι οι ιδιωτικές συντάξεις θα πρέπει να 
αναζωογονηθούν και να καταστούν 
ελκυστικότερες· ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
των επενδυτών σε μακροπρόθεσμα 
προϊόντα με πολιτικές μείωσης του φόρου 
ή απαλλαγής·

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τα συστήματα πολλαπλών 
πυλώνων για τις συντάξεις, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης, ως μέσο 
για τη βελτίωση της δυναμικής της αγοράς 
και των επενδυτικών κινήτρων· πιστεύει 
ότι οι χρηματοδοτούμενες συντάξεις θα 
πρέπει να αναζωογονηθούν και να 
καταστούν ελκυστικότερες· ζητεί την 
ανάληψη δράσεων για την υπέρβαση των 
εμποδίων στη συνύπαρξη των δημόσιων 
και ιδιωτικών συνταξιοδοτικών 
συστημάτων· ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
των επενδυτών σε μακροπρόθεσμα 
προϊόντα με πολιτικές μείωσης του φόρου 
ή απαλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 179
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τα συστήματα πολλαπλών 
πυλώνων για τις συντάξεις, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης, ως μέσο 
για τη βελτίωση της δυναμικής της αγοράς 
και των επενδυτικών κινήτρων· πιστεύει 
ότι οι ιδιωτικές συντάξεις θα πρέπει να 
αναζωογονηθούν και να καταστούν 
ελκυστικότερες· ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
των επενδυτών σε μακροπρόθεσμα 
προϊόντα με πολιτικές μείωσης του φόρου 
ή απαλλαγής·

10. τονίζει ότι οι δημογραφικές 
εξελίξεις απαιτούν τη συμπλήρωση των 
διανεμητικών συντάξεων με δια βίου 
έξυπνες αποταμιεύσεις και επενδύσεις· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
τα συστήματα πολλαπλών πυλώνων για τις 
συντάξεις, συμπεριλαμβανομένων των 
συστημάτων επαγγελματικής 
συνταξιοδότησης, ως μέσο για τη 
βελτίωση της δυναμικής της αγοράς και 
των επενδυτικών κινήτρων· πιστεύει ότι οι 
ιδιωτικές συντάξεις θα πρέπει να 
αναζωογονηθούν και να καταστούν 
ελκυστικότερες· ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
των επενδυτών σε μακροπρόθεσμα 
προϊόντα με πολιτικές μείωσης του φόρου 
ή απαλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 180
Gunnar Beck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τα συστήματα πολλαπλών 
πυλώνων για τις συντάξεις, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης, ως μέσο 
για τη βελτίωση της δυναμικής της αγοράς 
και των επενδυτικών κινήτρων· πιστεύει 
ότι οι ιδιωτικές συντάξεις θα πρέπει να 
αναζωογονηθούν και να καταστούν 
ελκυστικότερες· ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
των επενδυτών σε μακροπρόθεσμα 
προϊόντα με πολιτικές μείωσης του φόρου 
ή απαλλαγής·

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τα συστήματα πολλαπλών 
πυλώνων για τις συντάξεις, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης, ως μέσο 
για τη βελτίωση της δυναμικής της αγοράς 
και των επενδυτικών κινήτρων· πιστεύει 
ότι οι ιδιωτικές συντάξεις αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος του συνταξιοδοτικού 
προγραμματισμού των πολιτών της ΕΕ· 
ενθαρρύνει τη συμμετοχή των επενδυτών 
σε μακροπρόθεσμα, χαμηλού κινδύνου 
προϊόντα με πολιτικές μείωσης του φόρου 
ή απαλλαγής·

Or. en
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Τροπολογία 181
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τα συστήματα πολλαπλών 
πυλώνων για τις συντάξεις, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης, ως μέσο 
για τη βελτίωση της δυναμικής της αγοράς 
και των επενδυτικών κινήτρων· πιστεύει 
ότι οι ιδιωτικές συντάξεις θα πρέπει να 
αναζωογονηθούν και να καταστούν 
ελκυστικότερες· ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
των επενδυτών σε μακροπρόθεσμα 
προϊόντα με πολιτικές μείωσης του φόρου 
ή απαλλαγής·

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τα συστήματα πολλαπλών 
πυλώνων για τις συντάξεις, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης, ως μέσο 
για τη βελτίωση της δυναμικής της αγοράς 
και των επενδυτικών κινήτρων· πιστεύει 
ότι οι ιδιωτικές συντάξεις θα πρέπει να 
αναζωογονηθούν και να καταστούν 
ελκυστικότερες· ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
των επενδυτών σε μακροπρόθεσμα 
προϊόντα με πολιτικές μείωσης του φόρου 
ή απαλλαγής που έχουν σχεδιαστεί για να 
παράγουν ευρύτερα οικονομικά και 
κοινωνικά ευεργετικά αποτελέσματα·

Or. en

Τροπολογία 182
Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Jessica Polfjärd, Λευτέρης Χριστοφόρου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. σημειώνει την περιορισμένη 
χρήση του ΕΜΕΚ σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να επανεξετάσει τον κανονισμό 
για το ΕΜΕΚ βάσει της εμπειρίας από 
την έναρξη ισχύος του, προκειμένου να 
αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του·

Or. en
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Τροπολογία 183
Christophe Hansen, Jessica Polfjärd, Λευτέρης Χριστοφόρου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο καθιέρωσης ενός 
καθεστώτος «de minimis», ή απαλλαγής, 
της ΕΕ για διανομή σε επαγγελματίες 
και/ή ημι-επαγγελματίες επενδυτές στο 
πλαίσιο των ΟΣΕΚΑ·

Or. en

Τροπολογία 184
Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπενθυμίζει ότι η οδηγία 
Φερεγγυότητα 2 απαιτεί επανεξέταση έως 
το τέλος του 2020 και ότι η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων (EIOPA) θα παρέχει τεχνικές 
συμβουλές στην Επιτροπή μετά από 
διαβουλεύσεις με διάφορα ενδιαφερόμενα 
μέρη· ζητεί από την Επιτροπή και την 
EIOPA να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
προσαρμογής των κεφαλαιακών 
απαιτήσεων για επενδύσεις σε μετοχικό 
και ιδιωτικό χρέος, ιδίως ΜΜΕ·

11. υπενθυμίζει ότι η οδηγία 
Φερεγγυότητα 2 απαιτεί επανεξέταση έως 
το τέλος του 2020 και ότι η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων (EIOPA) θα παρέχει τεχνικές 
συμβουλές στην Επιτροπή μετά από 
διαβουλεύσεις με διάφορα ενδιαφερόμενα 
μέρη·

Or. en

Τροπολογία 185
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπενθυμίζει ότι η οδηγία 
Φερεγγυότητα 2 απαιτεί επανεξέταση έως 
το τέλος του 2020 και ότι η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων (EIOPA) θα παρέχει τεχνικές 
συμβουλές στην Επιτροπή μετά από 
διαβουλεύσεις με διάφορα ενδιαφερόμενα 
μέρη· ζητεί από την Επιτροπή και την 
EIOPA να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
προσαρμογής των κεφαλαιακών 
απαιτήσεων για επενδύσεις σε μετοχικό 
και ιδιωτικό χρέος, ιδίως ΜΜΕ·

11. υπενθυμίζει ότι η οδηγία 
Φερεγγυότητα 2 απαιτεί επανεξέταση έως 
το τέλος του 2020 και ότι η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων (EIOPA) θα παρέχει τεχνικές 
συμβουλές στην Επιτροπή μετά από 
διαβουλεύσεις με διάφορα ενδιαφερόμενα 
μέρη· τονίζει ότι αυτή η ευκαιρία θα 
πρέπει να αξιοποιηθεί για την ενίσχυση 
της χρηματοοικονομικής σταθερότητας 
του ασφαλιστικού τομέα και την 
προστασία των ασφαλισμένων·

Or. en

Τροπολογία 186
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπενθυμίζει ότι η οδηγία 
Φερεγγυότητα 2 απαιτεί επανεξέταση έως 
το τέλος του 2020 και ότι η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων (EIOPA) θα παρέχει τεχνικές 
συμβουλές στην Επιτροπή μετά από 
διαβουλεύσεις με διάφορα ενδιαφερόμενα 
μέρη· ζητεί από την Επιτροπή και την 
EIOPA να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
προσαρμογής των κεφαλαιακών 
απαιτήσεων για επενδύσεις σε μετοχικό 
και ιδιωτικό χρέος, ιδίως ΜΜΕ·

11. υπενθυμίζει ότι η οδηγία 
Φερεγγυότητα 2 απαιτεί επανεξέταση έως 
το τέλος του 2020 και ότι η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων (EIOPA) θα παρέχει τεχνικές 
συμβουλές στην Επιτροπή μετά από 
διαβουλεύσεις με διάφορα ενδιαφερόμενα 
μέρη· ζητεί από την Επιτροπή και την 
EIOPA να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
προσαρμογής των κεφαλαιακών 
απαιτήσεων για επενδύσεις σε μετοχικό 
και ιδιωτικό χρέος, ιδίως ΜΜΕ, επίσης 
μέσω της προσέγγισης εσωτερικού 
υποδείγματος·

Or. en

Τροπολογία 187
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Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπενθυμίζει ότι η οδηγία 
Φερεγγυότητα 2 απαιτεί επανεξέταση έως 
το τέλος του 2020 και ότι η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων (EIOPA) θα παρέχει τεχνικές 
συμβουλές στην Επιτροπή μετά από 
διαβουλεύσεις με διάφορα ενδιαφερόμενα 
μέρη· ζητεί από την Επιτροπή και την 
EIOPA να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
προσαρμογής των κεφαλαιακών 
απαιτήσεων για επενδύσεις σε μετοχικό 
και ιδιωτικό χρέος, ιδίως ΜΜΕ·

11. υπενθυμίζει ότι η οδηγία 
Φερεγγυότητα 2 απαιτεί επανεξέταση έως 
το τέλος του 2020 και ότι η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων (EIOPA) θα παρέχει τεχνικές 
συμβουλές στην Επιτροπή μετά από 
διαβουλεύσεις με διάφορα ενδιαφερόμενα 
μέρη· ζητεί από την Επιτροπή και την 
EIOPA να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
προσαρμογής των κεφαλαιακών 
απαιτήσεων για επενδύσεις σε μετοχικό 
και ιδιωτικό χρέος, ιδίως ΜΜΕ, επίσης 
μέσω της προσέγγισης εσωτερικού 
υποδείγματος·

Or. en

Τροπολογία 188
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Ondřej 
Kovařík, Martin Hlaváček, Nicola Beer, Monica Semedo, Ivars Ijabs, Gilles Boyer, 
Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπενθυμίζει ότι η οδηγία 
Φερεγγυότητα 2 απαιτεί επανεξέταση έως 
το τέλος του 2020 και ότι η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων (EIOPA) θα παρέχει τεχνικές 
συμβουλές στην Επιτροπή μετά από 
διαβουλεύσεις με διάφορα ενδιαφερόμενα 
μέρη· ζητεί από την Επιτροπή και την 
EIOPA να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
προσαρμογής των κεφαλαιακών 
απαιτήσεων για επενδύσεις σε μετοχικό 
και ιδιωτικό χρέος, ιδίως ΜΜΕ·

11. υπενθυμίζει ότι η οδηγία 
Φερεγγυότητα 2 απαιτεί επανεξέταση έως 
το τέλος του 2020 και ότι η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων (EIOPA) θα παρέχει τεχνικές 
συμβουλές στην Επιτροπή μετά από 
διαβουλεύσεις με διάφορα ενδιαφερόμενα 
μέρη· ζητεί από την Επιτροπή και την 
EIOPA να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
προσαρμογής των κεφαλαιακών 
απαιτήσεων για επενδύσεις σε μετοχικό 
και ιδιωτικό χρέος, ιδίως ΜΜΕ και 
εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, 
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προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 
κίνητρα για τους ασφαλιστές και τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία δεν θα 
επιβαρύνουν τις επενδύσεις σε μετοχές· 
καλεί επιτακτικά τους ασφαλιστές και 
τους αντασφαλιστές να εξαγάγουν 
συμπεράσματα από την κρίση COVID-19, 
μεταξύ άλλων και για την κάλυψη των 
κινδύνων που σχετίζονται με την 
πανδημία· ενθαρρύνει την ταχεία 
κατάργηση των εθνικών εξαιρέσεων και 
τη μείωση του κανονιστικού 
υπερθεματισμού στην εθνική εφαρμογή 
της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, για την 
προώθηση της εναρμόνισης και 
ολοκλήρωσης της ασφαλιστικής και 
αντασφαλιστικής αγοράς της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 189
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπογραμμίζει την ανάγκη 
δημιουργίας και τόνωσης της 
διαθεσιμότητας κατάλληλων βιώσιμων 
περιουσιακών στοιχείων· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική 
πρωτοβουλία για ένα πρότυπο σχετικά με 
τα πράσινα ομόλογα της ΕΕ· ζητεί να 
διεξαχθούν περαιτέρω συζητήσεις 
σχετικά με τη δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού ασφαλούς περιουσιακού 
στοιχείου, βάσει αξιολόγησης από την 
Επιτροπή της πρότασης για τίτλους 
εξασφαλιζόμενους με κρατικά ομόλογα 
και των πιθανών εξελίξεων, προκειμένου 
να ενισχυθεί ο διεθνής ρόλος του ευρώ, να 
σταθεροποιηθούν οι χρηματοπιστωτικές 
αγορές και να επιτραπεί στις τράπεζες να 
διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους·
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Or. en

Τροπολογία 190
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. κατά την εφαρμογή των 
οριστικοποιημένων προτύπων της 
Βασιλείας ΙΙΙ, καλεί την Επιτροπή να 
δώσει τη δέουσα προσοχή σε i) διατάξεις 
που επηρεάζουν την εξασφάλιση ύπαρξης 
τιμών αγοράς και πώλησης από 
τραπεζικά και μη τραπεζικά ιδρύματα 
και ii) συντελεστές στάθμισης κινδύνου 
που εφαρμόζονται στις επενδύσεις των 
τραπεζών σε μετοχές, ιδίως σε 
μακροπρόθεσμες μετοχές ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 191
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. κατά την εφαρμογή της 
«οριστικοποίησης των προτύπων της 
Βασιλείας ΙΙΙ», καλεί την Επιτροπή να 
δώσει τη δέουσα προσοχή σε συντελεστές 
στάθμισης κινδύνου που εφαρμόζονται 
στις επενδύσεις των τραπεζών σε 
μετοχές, ιδίως σε μακροπρόθεσμες 
μετοχές ΜΜΕ·

Or. en
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Τροπολογία 192
Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. σημειώνει ότι στον τομέα των 
δεδομένων της αγοράς έχουν αναπτυχθεί 
ολιγοπωλιακές δομές· ζητεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσει την 
κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από 
παρόχους δεδομένων,

Or. de

Τροπολογία 193
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
το συντομότερο δυνατόν νομοθετική 
πρόταση για ένα ευρωπαϊκό ενιαίο σημείο 
εξυπηρέτησης για τη χρηματοοικονομική 
και μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση 
σχετικά με τις εισηγμένες και μη 
εισηγμένες εταιρείες της ΕΕ, τηρώντας 
την αρχή της αναλογικότητας, κατά 
περίπτωση· πιστεύει ότι την ευθύνη ενός 
τέτοιου έργου θα πρέπει να αναλάβει η 
ESMA, σε στενή συνεργασία με τη 
Συμβουλευτική Επιτροπή για τη 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ότι οι 
παρεχόμενες πληροφορίες πρέπει να 
βασίζονται, από την αρχή, σε 
ολοκληρωμένη δημοσιοποίηση 
πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων 
επειγόντως αναγκαίων συγκρίσιμων, 
τυποποιημένων και διαφανών 
πληροφοριών σχετικά με την 
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περιβαλλοντική αειφορία, όπως ορίζεται 
στον κανονισμό για την ταξινόμηση, 
καθώς και πληροφοριών σχετικά με τις 
κοινωνικές και σχετικές με τη 
διακυβέρνηση πτυχές της αειφορίας, 
σύμφωνα με τον κανονισμό περί 
γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα 
των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και 
την οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών· 

Or. en

Τροπολογία 194
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με 
τη σύσταση έκθεσης του φόρουμ υψηλού 
επιπέδου, να υποβάλει νομοθετική 
πρόταση για την ανάπτυξη του 
ευρωπαϊκού ενιαίου σημείου 
εξυπηρέτησης (ESAP) για τα δεδομένα 
εταιρειών· το ESAP θα χρησιμεύσει ως 
ψηφιακή, ενιαία υπηρεσία μίας στάσης σε 
ολόκληρη την ΕΕ για δημόσιες τόσο 
χρηματοοικονομικές όσο και μη 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες 
σχετικά με τις εταιρείες της ΕΕ· το ESAP 
θα πρέπει να είναι μια ενιαία πλατφόρμα 
που θα δημιουργηθεί από την ESMA και 
την οποία θα διαχειρίζεται η ESMA· η 
νομοθετική πρόταση θα πρέπει, εν 
προκειμένω, να διασφαλίσει ότι 
παρέχεται επαρκής χρόνος, 
χρηματοδότηση και πόροι στην ESMA·

Or. en

Τροπολογία 195
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel, Κώστας Μαυρίδης
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει την ανάγκη οι ευρωπαϊκές 
και εθνικές εποπτικές αρχές να ξεπεράσουν 
τις διαφορές τους· ζητεί εποπτική 
σύγκλιση για την προώθηση ενός κοινού 
ευρωπαϊκού μοντέλου, υπό την 
καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), για 
τη μείωση των υφιστάμενων εμποδίων στις 
διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές 
συναλλαγές·

12. τονίζει την ανάγκη οι ευρωπαϊκές 
και εθνικές εποπτικές αρχές να ξεπεράσουν 
τις διαφορές τους· ζητεί εποπτική 
σύγκλιση για την προώθηση ενός κοινού 
ευρωπαϊκού μοντέλου εποπτείας και 
απρόσκοπτης επιβολής, υπό την 
καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και, 
κατά περίπτωση, από την EIOPA, για τη 
μείωση των υφιστάμενων εμποδίων στις 
διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές 
συναλλαγές· κατανοεί ότι η σύγκλιση 
επιτεύχθηκε καλύτερα σε ένα 
αποκεντρωμένο πλαίσιο που επιτρέπει 
στις εθνικές εποπτικές αρχές να 
εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους πιο 
κοντά στους παράγοντες της αγοράς· 
πιστεύει ότι η εν λόγω σύγκλιση θα 
μπορούσε να επιτευχθεί καλύτερα στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων «Ψηφιακή 
Ευρώπη»·

Or. en

Τροπολογία 196
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει την ανάγκη οι ευρωπαϊκές 
και εθνικές εποπτικές αρχές να 
ξεπεράσουν τις διαφορές τους· ζητεί 
εποπτική σύγκλιση για την προώθηση ενός 
κοινού ευρωπαϊκού μοντέλου, υπό την 
καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), για 
τη μείωση των υφιστάμενων εμποδίων 
στις διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές 

12. ζητεί εποπτική σύγκλιση για την 
προώθηση ενός κοινού ευρωπαϊκού 
μοντέλου, υπό την καθοδήγηση της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και 
Αγορών (ESMA), υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν υποβαθμίζονται οι υφιστάμενες 
κανονιστικές ρυθμίσεις·
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συναλλαγές·

Or. en

Τροπολογία 197
Gunnar Beck, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει την ανάγκη οι ευρωπαϊκές 
και εθνικές εποπτικές αρχές να 
ξεπεράσουν τις διαφορές τους· ζητεί 
εποπτική σύγκλιση για την προώθηση 
ενός κοινού ευρωπαϊκού μοντέλου, υπό 
την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), για 
τη μείωση των υφιστάμενων εμποδίων 
στις διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές 
συναλλαγές·

12. τονίζει την ανάγκη αποδοτικής και 
αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ 
των ευρωπαϊκών και εθνικών εποπτικών 
αρχών·

Or. en

Τροπολογία 198
Christophe Hansen, Jessica Polfjärd, Λευτέρης Χριστοφόρου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει την ανάγκη οι ευρωπαϊκές 
και εθνικές εποπτικές αρχές να ξεπεράσουν 
τις διαφορές τους· ζητεί εποπτική 
σύγκλιση για την προώθηση ενός κοινού 
ευρωπαϊκού μοντέλου, υπό την 
καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), για 
τη μείωση των υφιστάμενων εμποδίων στις 
διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές 
συναλλαγές·

12. τονίζει την ανάγκη οι ευρωπαϊκές 
και εθνικές εποπτικές αρχές να ξεπεράσουν 
τις διαφορές τους· ζητεί την ενίσχυση της 
εποπτικής σύγκλισης, για τη μείωση των 
υφιστάμενων εμποδίων στις διασυνοριακές 
χρηματοπιστωτικές συναλλαγές·

Or. en
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Τροπολογία 199
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει την ανάγκη οι ευρωπαϊκές 
και εθνικές εποπτικές αρχές να ξεπεράσουν 
τις διαφορές τους· ζητεί εποπτική 
σύγκλιση για την προώθηση ενός κοινού 
ευρωπαϊκού μοντέλου, υπό την 
καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), για 
τη μείωση των υφιστάμενων εμποδίων στις 
διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές 
συναλλαγές·

12. τονίζει την ανάγκη οι ευρωπαϊκές 
και εθνικές εποπτικές αρχές να ξεπεράσουν 
τις διαφορές τους· ζητεί ένα ευρωπαϊκό 
μοντέλο ενισχυμένης εποπτικής 
σύγκλισης, για τη μείωση των 
υφιστάμενων εμποδίων στις διασυνοριακές 
χρηματοπιστωτικές συναλλαγές· η ESMA 
και οι εθνικές εποπτικές αρχές θα πρέπει, 
σε αυτό το πλαίσιο, να ενεργούν ενωμένες 
και να διασφαλίζουν τη συνεπή, 
αποτελεσματική και συντονισμένη 
εποπτεία των αγορών της ΕΕ·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει την ανάγκη οι ευρωπαϊκές 
και εθνικές εποπτικές αρχές να 
ξεπεράσουν τις διαφορές τους· ζητεί 
εποπτική σύγκλιση για την προώθηση ενός 
κοινού ευρωπαϊκού μοντέλου, υπό την 
καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), για 
τη μείωση των υφιστάμενων εμποδίων στις 
διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές 
συναλλαγές·

12. τονίζει την ανάγκη εποπτικής 
σύγκλισης για την προώθηση ενός κοινού 
ευρωπαϊκού μοντέλου· επισημαίνει τον 
κρίσιμο ρόλο των Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ) στη 
διευκόλυνσή του· υπενθυμίζει τις 
πρόσθετες αρμοδιότητες που 
εκχωρήθηκαν και τις διαρθρωτικές 
αλλαγές που έγιναν στις ΕΕΑ με τον 
πρόσφατα εγκριθέντα κανονισμό (ΕΕ) 
2019/2175· καλεί τις ΕΕΑ, από κοινού με 
τις εθνικές εποπτικές αρχές, να 
εφαρμόσουν και να ασκήσουν αυτές τις 
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αλλαγές το συντομότερο δυνατόν, ώστε οι 
ΕΕΑ να είναι σε θέση να ενεργήσουν 
ταχέως για τη διατήρηση της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και 
της εύρυθμης λειτουργίας και της 
ακεραιότητας της αγοράς και για τη 
μείωση των υφιστάμενων εμποδίων στις 
διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές 
συναλλαγές·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει την ανάγκη οι ευρωπαϊκές 
και εθνικές εποπτικές αρχές να 
ξεπεράσουν τις διαφορές τους· ζητεί 
εποπτική σύγκλιση για την προώθηση ενός 
κοινού ευρωπαϊκού μοντέλου, υπό την 
καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), για 
τη μείωση των υφιστάμενων εμποδίων στις 
διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές 
συναλλαγές·

12. τονίζει την ανάγκη οι ευρωπαϊκές 
και εθνικές εποπτικές αρχές να 
συνεργαστούν στενά, ιδίως όσον αφορά 
την εποπτική συνοχή και την ανταλλαγή 
πληροφοριών· ζητεί να γίνουν αλλαγές 
στον κανονισμό για την ESMA, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι η ESMA μπορεί να 
ενεργεί και να παρεμβαίνει άμεσα και 
αποφασιστικά όταν οι εθνικές εποπτικές 
αρχές δεν εκτελούν αποτελεσματικά το 
καθήκον τους να διασφαλίζουν την 
πρόληψη σοβαρών απειλών στην ομαλή 
λειτουργία και την ακεραιότητα των 
χρηματαγορών ή τη σταθερότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος στην 
Ένωση· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή 
να υποβάλει φιλόδοξη μεταρρύθμιση της 
διακυβέρνησης της ESMA, 
συμπεριλαμβανομένου του διορισμού 
ανεξάρτητων διευθυντών του διοικητικού 
συμβουλίου, με ενισχυμένες αρμοδιότητες 
εποπτικής σύγκλισης για διασυνοριακές 
δραστηριότητες, άμεσης εποπτείας και 
πρόληψης σοβαρών απειλών για την 
ομαλή λειτουργία και την ακεραιότητα 
των χρηματαγορών ή τη σταθερότητα 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος της 
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Ένωσης· σημειώνει ότι ο περιορισμένος 
αντίκτυπος της εποπτικής σύγκλισης για 
την προώθηση ενός κοινού ευρωπαϊκού 
μοντέλου θα πρέπει να οδηγήσει στην 
ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) και 
της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), 
με ισχυρότερο ρόλο στη μείωση των 
υφιστάμενων εμποδίων στις διασυνοριακές 
χρηματοπιστωτικές συναλλαγές·

Or. en

Τροπολογία 202
Frances Fitzgerald

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει την ανάγκη οι ευρωπαϊκές 
και εθνικές εποπτικές αρχές να 
ξεπεράσουν τις διαφορές τους· ζητεί 
εποπτική σύγκλιση για την προώθηση 
ενός κοινού ευρωπαϊκού μοντέλου, υπό 
την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), για 
τη μείωση των υφιστάμενων εμποδίων στις 
διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές 
συναλλαγές·

12. τονίζει την ανάγκη οι ευρωπαϊκές 
και εθνικές εποπτικές αρχές να 
συνεργαστούν για μια πραγματική 
εποπτική σύγκλιση και να προωθήσουν 
ένα κοινό ευρωπαϊκό μοντέλο, υπό την 
καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), για 
τη μείωση των υφιστάμενων εμποδίων στις 
διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές 
συναλλαγές· σημειώνει τη σημασία της 
ESMA, της EIOPA και της ΕΑΤ σε αυτή 
τη διαδικασία, ενώ ταυτόχρονα σέβεται 
τον ρόλο των εθνικών αρμόδιων αρχών, 
όπως ορίζεται στην πρόσφατα 
συμφωνημένη επανεξέταση του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ)·

Or. en

Τροπολογία 203
Johan Van Overtveldt
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει την ανάγκη οι ευρωπαϊκές 
και εθνικές εποπτικές αρχές να 
ξεπεράσουν τις διαφορές τους· ζητεί 
εποπτική σύγκλιση για την προώθηση ενός 
κοινού ευρωπαϊκού μοντέλου, υπό την 
καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), για 
τη μείωση των υφιστάμενων εμποδίων στις 
διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές 
συναλλαγές·

12. τονίζει την ανάγκη στενής 
συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών και 
εθνικών εποπτικών αρχών· ζητεί εποπτική 
σύγκλιση για την προώθηση ενός κοινού 
μοντέλου, υπό την καθοδήγηση της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και 
Αγορών (ESMA), για τη μείωση των 
υφιστάμενων εμποδίων στις διασυνοριακές 
χρηματοπιστωτικές συναλλαγές·

Or. en

Τροπολογία 204
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει την ανάγκη οι ευρωπαϊκές 
και εθνικές εποπτικές αρχές να ξεπεράσουν 
τις διαφορές τους· ζητεί εποπτική 
σύγκλιση για την προώθηση ενός κοινού 
ευρωπαϊκού μοντέλου, υπό την 
καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), για 
τη μείωση των υφιστάμενων εμποδίων 
στις διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές 
συναλλαγές·

12. τονίζει την ανάγκη οι ευρωπαϊκές 
και εθνικές εποπτικές αρχές να ξεπεράσουν 
τις διαφορές τους· ζητεί κανονιστική και 
εποπτική σύγκλιση για την προώθηση ενός 
πιο αποτελεσματικού μοντέλου κοινής 
εποπτείας, υπό την καθοδήγηση της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και 
Αγορών (ESMA), για τη διασφάλιση 
επαρκούς εποπτείας των διασυνοριακών 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών· 
πιστεύει ότι θα πρέπει να εκχωρηθούν πιο 
εκτεταμένες αρμοδιότητες και πόροι στην 
ESMA, ιδίως πρόσθετες αρμοδιότητες 
άμεσης εποπτείας για τους μεγάλους 
συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές και περαιτέρω εξουσία 
παρέμβασης σε προϊόντα στον τομέα της 
διασυνοριακής χρηματοπιστωτικής 
δραστηριότητας· πιστεύει ότι το 



AM\1209082EL.docx 117/194 PE654.028v01-00

EL

συμβούλιο εποπτών της ESMA θα πρέπει 
να περιλαμβάνει ανεξάρτητα μέλη για τον 
περιορισμό του κινδύνου σύγκρουσης 
συμφερόντων των εθνικών εποπτικών 
αρχών και την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας της εποπτείας σε 
επίπεδο ΕΕ·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει την ανάγκη οι ευρωπαϊκές 
και εθνικές εποπτικές αρχές να ξεπεράσουν 
τις διαφορές τους· ζητεί εποπτική 
σύγκλιση για την προώθηση ενός κοινού 
ευρωπαϊκού μοντέλου, υπό την 
καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), για 
τη μείωση των υφιστάμενων εμποδίων στις 
διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές 
συναλλαγές·

12. τονίζει την ανάγκη οι ευρωπαϊκές 
και εθνικές εποπτικές αρχές να ξεπεράσουν 
τις διαφορές τους· ζητεί εποπτική 
σύγκλιση για την προώθηση ενός κοινού 
ευρωπαϊκού μοντέλου, υπό την 
καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), για 
τη μείωση των υφιστάμενων εμποδίων στις 
διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές 
συναλλαγές·

εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις 
αποκαλύψεις μετά το σκάνδαλο της 
Wirecard σχετικά με ελλείψεις στην 
εποπτεία· υπογραμμίζει ότι οι αξιόπιστοι 
έλεγχοι είναι καίριας σημασίας μέσα για 
την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην 
οικονομική κατάσταση των εταιρειών·
σημειώνει ότι τέτοιοι έλεγχοι μπορούν να 
παρέχονται μόνο εάν υπάρχει πλήρως 
ανεξάρτητη σχέση μεταξύ ελεγκτή και 
πελάτη, και ότι αυτή η ανεξαρτησία δεν 
μπορεί σε καμία περίπτωση να 
επηρεάζεται από την παροχή μη 
ελεγκτικών υπηρεσιών στην ελεγχόμενη 
οντότητα·
καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 
προβεί σε ταχεία επανεξέταση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 όσον 
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αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο 
οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος για 
την ενίσχυση των κανόνων για την 
εναλλαγή, την εξασφάλιση πλήρους 
νομικού διαχωρισμού μεταξύ της 
παροχής ελεγκτικών και μη ελεγκτικών 
υπηρεσιών, και την εξασφάλιση ότι η 
ESMA θα αποκτήσει άμεσες εποπτικές 
αρμοδιότητες στον τομέα του ελέγχου·

Or. en

Τροπολογία 206
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. ρωτά την Επιτροπή, την ESMA, 
την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) 
και τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό 
(ΕΕΜ) να αξιολογήσουν σε ποιον βαθμό 
μπορεί να αποδοθεί το σκάνδαλο της 
Wirecard σε ελλείψεις του ευρωπαϊκού 
κανονιστικού πλαισίου στον τομέα του 
ελέγχου και της εποπτείας· ρωτά, 
ειδικότερα, εάν οι εθνικές και ευρωπαϊκές 
εποπτικές αρχές διαθέτουν επαρκή μέσα 
για την αποτελεσματική εποπτεία 
μεγάλων διασυνοριακών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με 
πολύπλοκα επιχειρηματικά μοντέλα στα 
οποία εμπλέκονται διαφορετικές 
δικαιοδοσίες τρίτων χωρών, καθώς και 
πολλαπλά εταιρικά επίπεδα· ποια 
διδάγματα μπορούν να αντληθούν από 
αυτή την περίπτωση σε σχέση με την 
περαιτέρω ανάπτυξη του ευρωπαϊκού 
ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου, 
ιδίως σε σχέση με το σχέδιο δράσης για 
την Ένωση Κεφαλαιαγορών·

Or. en



AM\1209082EL.docx 119/194 PE654.028v01-00

EL

Τροπολογία 207
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. επισημαίνει τον ανταγωνισμό, την 
επιλογή και την ανοιχτή πρόσβαση σε 
ολόκληρη την ΕΕ μεταξύ των υποδομών 
της αγοράς σε ολόκληρη την αλυσίδα 
αξίας εκτέλεσης ως θεμελιώδεις αρχές 
για την Ένωση Κεφαλαιαγορών· 
υποστηρίζει μια ποικιλία μηχανισμών 
συναλλαγών που καλύπτουν διαφορετικές 
εμπορικές στρατηγικές, συνθήκες αγοράς 
και επενδυτικούς στόχους, τόσο στην ΕΕ 
όσο και παγκοσμίως· θεωρεί ότι η μη 
τήρηση αυτών των αρχών στις προσεχείς 
συζητήσεις σχετικά με την επανεξέταση 
του πλαισίου MiFID/R θα ενείχε τον 
κίνδυνο να επαναφέρει τις μονοπωλιακές 
εθνικές χρηματιστηριακές δομές, εις 
βάρος των ευρωπαϊκών οικονομιών και 
των τελικών επενδυτών·

Or. en

Τροπολογία 208
Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. ζητεί, εν προκειμένω, η επικείμενη 
αναθεώρηση του κανονισμού για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες της ΕΕ να 
εκχωρήσει μεγαλύτερες εποπτικές και 
κανονιστικές αρμοδιότητες στις 
εποπτικές αρχές της ΕΕ, συγκεκριμένα 
στην ESMA, καθώς και αρμοδιότητες 
άμεσης εποπτείας ορισμένων τμημάτων 
της αγοράς και μεγαλύτερες 
αρμοδιότητες παρέμβασης σε προϊόντα· 
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υπενθυμίζει, επιπλέον, την ανάγκη 
μεταρρύθμισης της δομής διακυβέρνησης 
των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών, ώστε 
να είναι πραγματικά ανεξάρτητες από τις 
εθνικές εποπτικές αρχές·

Or. en

Τροπολογία 209
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη σωστή χρηματοδότηση 
των φορέων της κοινωνίας των πολιτών 
και των εκπροσώπων των καταναλωτών 
στον τομέα των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών, οι οποίοι προσφέρουν 
ανεκτίμητες ιδέες και ανεξάρτητη 
αξιολόγηση στους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής και στις ρυθμιστικές αρχές·

Or. en

Τροπολογία 210
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. προκειμένου να μειωθεί ο 
κίνδυνος κατακερματισμού που απορρέει 
από την εφαρμογή εθνικών επιλογών και 
διακριτικής ευχέρειας, υπογραμμίζει την 
ανάγκη να επιτευχθεί πρόοδος σε κοινά 
ευρωπαϊκά πρότυπα·

Or. en
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Τροπολογία 211
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. υπογραμμίζει την 
αποτελεσματικότητα που μπορεί να 
επιτευχθεί με τη σταδιακή χορήγηση στην 
ESMA αρμοδιοτήτων άμεσης εποπτείας 
έναντι των κεντρικών 
αντισυμβαλλομένων και των κεντρικών 
αποθετηρίων τίτλων της ΕΕ, σύμφωνα με 
τη διασυνοριακή τους δραστηριότητα και 
τη συγκέντρωση της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 212
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. παρατηρεί ότι ο κανονισμός για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι μια 
πολύ περίπλοκη επιχείρηση, με 
κανονιστική ρύθμιση σε διεθνές, 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο· ενθαρρύνει 
όλους τους σχετικούς παράγοντες να 
αντιμετωπίσουν αυτή την πολυπλοκότητα 
ώστε να εξασφαλιστεί η αναλογικότητα 
της ρύθμισης του χρηματοπιστωτικού 
τομέα και να εξαλειφθεί ο περιττός 
διοικητικός φόρτος·

13. παρατηρεί ότι ο κανονισμός για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι μια 
πολύ περίπλοκη επιχείρηση, με 
κανονιστική ρύθμιση σε διεθνές, 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο· ενθαρρύνει 
όλους τους σχετικούς παράγοντες να 
αντιμετωπίσουν αυτή την πολυπλοκότητα 
ώστε να εξασφαλιστεί η αναλογικότητα 
της ρύθμισης του χρηματοπιστωτικού 
τομέα·

Or. en
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Τροπολογία 213
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. παρατηρεί ότι ο κανονισμός για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι μια 
πολύ περίπλοκη επιχείρηση, με 
κανονιστική ρύθμιση σε διεθνές, 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο· ενθαρρύνει 
όλους τους σχετικούς παράγοντες να 
αντιμετωπίσουν αυτή την πολυπλοκότητα 
ώστε να εξασφαλιστεί η αναλογικότητα 
της ρύθμισης του χρηματοπιστωτικού 
τομέα και να εξαλειφθεί ο περιττός 
διοικητικός φόρτος·

13. παρατηρεί ότι ο κανονισμός για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι μια 
πολύ περίπλοκη επιχείρηση, με 
κανονιστική ρύθμιση σε διεθνές, 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο· ενθαρρύνει 
όλους τους σχετικούς παράγοντες να 
αντιμετωπίσουν αυτή την πολυπλοκότητα 
ώστε να εξασφαλιστεί η αναλογικότητα 
της ρύθμισης του χρηματοπιστωτικού 
τομέα·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. παρατηρεί ότι ο κανονισμός για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι μια 
πολύ περίπλοκη επιχείρηση, με 
κανονιστική ρύθμιση σε διεθνές, 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο· ενθαρρύνει 
όλους τους σχετικούς παράγοντες να 
αντιμετωπίσουν αυτή την πολυπλοκότητα 
ώστε να εξασφαλιστεί η αναλογικότητα 
της ρύθμισης του χρηματοπιστωτικού 
τομέα και να εξαλειφθεί ο περιττός 
διοικητικός φόρτος·

13. παρατηρεί ότι ο κανονισμός για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι μια 
πολύ περίπλοκη επιχείρηση, με 
κανονιστική ρύθμιση σε διεθνές, 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο· ενθαρρύνει 
όλους τους σχετικούς παράγοντες να 
αντιμετωπίσουν αυτή την πολυπλοκότητα 
ώστε να εξασφαλιστεί η αναλογικότητα 
της ρύθμισης του χρηματοπιστωτικού 
τομέα και να εξαλειφθεί ο περιττός 
διοικητικός φόρτος· σημειώνει επίσης ότι 
η αναλογικότητα της ρύθμισης του 
χρηματοπιστωτικού τομέα μπορεί 
μερικές φορές να οδηγήσει σε αυξημένη 
πολυπλοκότητα και καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να δεσμευτούν να 
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καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες για 
τον εξορθολογισμό και την εναρμόνιση 
των υφιστάμενων και των μελλοντικών 
κανόνων με τη σταδιακή κατάργηση των 
εθνικών εξαιρέσεων, κατά περίπτωση, 
και με την αποτροπή του κανονιστικού 
υπερθεματισμού της νομοθεσίας της ΕΕ 
σε εθνικό επίπεδο· υπογραμμίζει ότι οι 
κανονισμοί με σαφή χρονοδιαγράμματα 
για τη μετάβαση και τη σταδιακή 
κατάργηση των υφιστάμενων 
καθεστώτων μπορούν να δημιουργήσουν 
μια ομαλή και σταθερή πορεία προς τη 
ρυθμιστική σύγκλιση·

Or. en

Τροπολογία 215
Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. εκφράζει την ανησυχία του για το 
πρόσφατο σκάνδαλο που αφορά τη 
γερμανική εταιρεία χρηματοοικονομικής 
τεχνολογίας Wirecard, καθώς και για τον 
ρόλο και τις πιθανές ελλείψεις της αρχής 
χρηματοοικονομικής εποπτείας της 
Γερμανίας και μίας από τις ελεγκτικές 
εταιρείες, της Ernst and Young· τονίζει 
τη σημασία της συνεπούς εποπτείας ως 
προς το πεδίο εφαρμογής και την 
εφαρμογή, ανεξαρτήτως ποιος είναι ο 
πάροχος, στον βαθμό που η βασική 
υπηρεσία που παρέχεται είναι 
χρηματοοικονομική υπηρεσία· καλεί την 
ΕΕ και τις αρμόδιες εθνικές αρχές να 
προβούν σε διεξοδική έρευνα όσον 
αφορά, μεταξύ άλλων, την επάρκεια της 
εποπτικής απόκρισης, την ανεξαρτησία 
του ελεγκτή, την εταιρική διακυβέρνηση 
της εταιρείας και τις ελλείψεις 
κεφαλαίων· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει τρόπους βελτίωσης της 
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λειτουργίας του λογιστικού τομέα, μεταξύ 
άλλων μέσω κοινών ελέγχων και του 
διαχωρισμού μεταξύ συμβουλευτικών και 
ελεγκτικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 216
Sven Simon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. σημειώνει ότι, υπό το πρίσμα των 
πρόσφατων σκανδάλων, όπως η 
περίπτωση της Wirecard στη Γερμανία, 
πρέπει να ενισχυθεί η ανεξαρτησία και η 
υποχρέωση λογοδοσίας των ελεγκτών, 
καθώς και των ρυθμιστικών αρχών, και 
ότι πρέπει να αναθεωρηθούν διεξοδικά 
όλοι οι υφιστάμενοι κανονισμοί για την 
πρόληψη της απάτης·

Or. en

Τροπολογία 217
Frances Fitzgerald

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. επαναλαμβάνει την έκκληση που 
έκανε στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου 
σχετικά με τον απολογισμό και τις 
προκλήσεις της ρύθμισης των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε 
επίπεδο ΕΕ, της 19ης Ιανουαρίου 2016, 
να διεργεί η Επιτροπή ανά πενταετία, σε 
συνεργασία με τις ΕΕΑ, τον ΕΕΜ και το 
ΕΣΣΚ, μια ολοκληρωμένη ποσοτική και 
ποιοτική αξιολόγηση του σωρευτικού 
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αντικτύπου του κανονισμού για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες της ΕΕ 
στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τους 
συμμετέχοντες σε αυτές σε επίπεδο ΕΕ 
και κρατών μελών, προκειμένου να 
εντοπίζονται ελλείψεις και κενά, να 
εκτιμάται η απόδοση, η 
αποτελεσματικότητα και η 
αποδοτικότητα του κανονισμού για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και να 
διασφαλίζεται ότι δεν εμποδίζει τον 
θεμιτό ανταγωνισμό και την ανάπτυξη 
της οικονομίας, και να υποβάλλει 
εκθέσεις προς το Κοινοβούλιο· εκφράζει 
τη λύπη του για το ότι δεν έχει 
πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής τέτοια 
αξιολόγηση·

Or. en

Τροπολογία 218
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. υπογραμμίζει τα οφέλη για την 
περαιτέρω ενοποίηση των 
κεφαλαιαγορών της ΕΕ που εξελίσσεται 
με την πάροδο του χρόνου σε ένα μοντέλο 
εποπτείας «δίδυμων κορυφών», με 
ξεχωριστές εντολές για την προληπτική 
εποπτεία και την προστασία των 
καταναλωτών σε διάφορους τομείς, 
προκειμένου να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα της εποπτείας 
μεγάλων χρηματοπιστωτικών ομίλων 
ετερογενών δραστηριοτήτων, να μειωθεί 
η πολυπλοκότητα του ευρωπαϊκού 
εποπτικού πλαισίου και να εξασφαλιστεί 
ισχυρότερη προστασία των καταναλωτών 
και των επενδυτών σε ολόκληρη την ΕΕ·

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει έναν λεπτομερή χάρτη 
πορείας για την ενίσχυση της ευρωστίας 
του χρηματοπιστωτικού οικοσυστήματος, 
αντλώντας διδάγματα από τα οφέλη και 
τις ελλείψεις του υφιστάμενου εγχειριδίου 
κανόνων της ΕΕ για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη 
χρηματοπιστωτική εποπτεία, που 
εντοπίστηκαν στη διάρκεια της κρίσης 
COVID-19· σημειώνει τις πρόσφατες 
συστάσεις του ΕΣΣΚ, ιδίως για τους 
κινδύνους ρευστότητας που προκύπτουν 
από τις κλήσεις περιθωρίου και τους 
μηχανισμούς κάλυψης διαφορών 
αποτίμησης και τους κινδύνους 
ρευστότητας σε επενδυτικά κεφάλαια·

Or. en

Τροπολογία 220
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. σημειώνει με ανησυχία ότι τα 
τελευταία χρόνια έχει διοχετευτεί 
υψηλότερο μερίδιο των ροών συναλλαγών 
σε τόπους διαπραγμάτευσης με 
περιορισμένες απαιτήσεις διαφάνειας και 
επισημαίνει ότι τέτοιες συναλλαγές δεν 
συμβάλλουν ουσιαστικά στον καθορισμό 
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της τιμής· καλεί την Επιτροπή και τις 
εποπτικές αρχές να διασφαλίσουν ότι 
υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ 
των διαφόρων τόπων διαπραγμάτευσης·

Or. en

Τροπολογία 221
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. σημειώνει την έλλειψη 
πληροφοριών σχετικά με την αγορά 
άλλων τρόπων χρηματοδότησης πλην του 
δανεισμού για τις ΜΜΕ· ζητεί, εν 
προκειμένω, την καλύτερη συλλογή 
δεδομένων σχετικά με τα εργαλεία άλλων 
τρόπων χρηματοδότησης πλην του 
δανεισμού που έχουν χρησιμοποιηθεί στο 
παρελθόν από τον πληθυσμό των ΜΜΕ· 
επιμένει ότι θα μπορούσε να συμβάλει 
σημαντικά στην αξιολόγηση και την 
εφαρμογή πολιτικών σε αυτόν τον τομέα·

Or. en

Τροπολογία 222
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. τονίζει ότι είναι αναγκαίο για την 
αρχιτεκτονική της ευρωπαϊκής αγοράς να 
μπορεί να ανταγωνίζεται παγκοσμίως και 
να προσελκύει ξένα κεφάλαια· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να καταστεί η 
ΕΕ ένας τόπος στον οποίο οι διεθνείς 
εταιρείες και οι επενδυτές θέλουν να 



PE654.028v01-00 128/194 AM\1209082EL.docx

EL

λειτουργούν·

Or. en

Τροπολογία 223
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η συνεργασία των 
μικροεπενδυτών με τις χρηματοπιστωτικές 
αγορές παραμένει χαμηλή· ζητεί να 
ληφθούν μέτρα για την προώθηση των 
επενδύσεων στο λιανικό εμπόριο ενόψει 
των δημογραφικών προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει η ΕΕ, αυξάνοντας τη 
συμμετοχή των μικροεπενδυτών στις 
κεφαλαιαγορές μέσω ελκυστικότερων και 
κατάλληλων ατομικών συνταξιοδοτικών 
προϊόντων·

14. σημειώνει το γεγονός ότι η 
συνεργασία των μικροεπενδυτών με τις 
χρηματοπιστωτικές αγορές παραμένει 
χαμηλή·

Or. en

Τροπολογία 224
Gunnar Beck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η συνεργασία των 
μικροεπενδυτών με τις χρηματοπιστωτικές 
αγορές παραμένει χαμηλή· ζητεί να 
ληφθούν μέτρα για την προώθηση των 
επενδύσεων στο λιανικό εμπόριο ενόψει 
των δημογραφικών προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει η ΕΕ, αυξάνοντας τη 
συμμετοχή των μικροεπενδυτών στις 
κεφαλαιαγορές μέσω ελκυστικότερων και 

14. σημειώνει το γεγονός ότι η 
συνεργασία των μικροεπενδυτών με τις 
χρηματοπιστωτικές αγορές παραμένει 
χαμηλότερη από ό,τι αλλού στον 
ανεπτυγμένο κόσμο· υπενθυμίζει ότι η 
παραδοσιακή τραπεζική είναι βαθιά 
ριζωμένη στην ευρωπαϊκή παράδοση·
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κατάλληλων ατομικών συνταξιοδοτικών 
προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 225
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η συνεργασία των 
μικροεπενδυτών με τις χρηματοπιστωτικές 
αγορές παραμένει χαμηλή· ζητεί να 
ληφθούν μέτρα για την προώθηση των 
επενδύσεων στο λιανικό εμπόριο ενόψει 
των δημογραφικών προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει η ΕΕ, αυξάνοντας τη 
συμμετοχή των μικροεπενδυτών στις 
κεφαλαιαγορές μέσω ελκυστικότερων και 
κατάλληλων ατομικών συνταξιοδοτικών 
προϊόντων·

14. πιστεύει ότι οι μικροεπενδυτές 
μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο στη μετάβαση προς τις 
μακροπρόθεσμες σταθερές και βιώσιμες 
κεφαλαιαγορές, λαμβάνοντας υπόψη τον 
μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και 
τις προτιμήσεις βιωσιμότητάς τους· 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι η συνεργασία των μικροεπενδυτών με 
τις βιώσιμες χρηματοπιστωτικές αγορές 
παραμένει χαμηλή λόγω έλλειψης 
πληροφοριών και έλλειψης 
χρηματοοικονομικών συμβουλών σχετικά 
με κατάλληλα βιώσιμα επενδυτικά 
προϊόντα· ζητεί να ληφθούν μέτρα για την 
τόνωση της προσφοράς με απλές και 
διαφανείς βιώσιμες επενδύσεις και 
ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα, καθώς 
και μέτρα διασφάλισης της αξιοπιστίας 
και αμεροληψίας των 
χρηματοοικονομικών συμβουλών·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η συνεργασία των 
μικροεπενδυτών με τις χρηματοπιστωτικές 
αγορές παραμένει χαμηλή· ζητεί να 
ληφθούν μέτρα για την προώθηση των 
επενδύσεων στο λιανικό εμπόριο ενόψει 
των δημογραφικών προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει η ΕΕ, αυξάνοντας τη 
συμμετοχή των μικροεπενδυτών στις 
κεφαλαιαγορές μέσω ελκυστικότερων και 
κατάλληλων ατομικών συνταξιοδοτικών 
προϊόντων·

14. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η συνεργασία των 
μικροεπενδυτών με τις χρηματοπιστωτικές 
αγορές παραμένει χαμηλή· ζητεί να 
ληφθούν μέτρα για την προώθηση των 
επενδύσεων στο λιανικό εμπόριο ενόψει 
των δημογραφικών προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει η ΕΕ, αυξάνοντας τη 
συμμετοχή των μικροεπενδυτών στις 
κεφαλαιαγορές μέσω ελκυστικότερων και 
κατάλληλων ατομικών συνταξιοδοτικών 
προϊόντων· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει πρωτοβουλίες που στοχεύουν 
συγκεκριμένα τους μικροεπενδυτές, 
μεταξύ άλλων διευκολύνοντας της 
ανάπτυξης ανεξάρτητων διαδικτυακών 
εργαλείων σύγκρισης της ΕΕ, 
προκειμένου να βοηθήσουν τους 
μικροεπενδυτές να προσδιορίσουν τα πιο 
κατάλληλα προϊόντα από άποψη 
κινδύνου, απόδοσης της επένδυσης και 
αξίας για τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και 
προωθώντας κίνητρα για προϊόντα ΠΚΔ 
και προϊόντα που συνδέονται κατά 
κανόνα με καλύτερη σχέση 
ποιότητας/τιμής·

Or. en

Τροπολογία 227
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η συνεργασία των 
μικροεπενδυτών με τις χρηματοπιστωτικές 
αγορές παραμένει χαμηλή· ζητεί να 
ληφθούν μέτρα για την προώθηση των 
επενδύσεων στο λιανικό εμπόριο ενόψει 
των δημογραφικών προκλήσεων που 

14. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η συνεργασία των 
μικροεπενδυτών με τις χρηματοπιστωτικές 
αγορές παραμένει χαμηλή· ζητεί να 
ληφθούν μέτρα για την προώθηση των 
επενδύσεων στο λιανικό εμπόριο ενόψει 
των δημογραφικών προκλήσεων που 
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αντιμετωπίζει η ΕΕ, αυξάνοντας τη 
συμμετοχή των μικροεπενδυτών στις 
κεφαλαιαγορές μέσω ελκυστικότερων και 
κατάλληλων ατομικών συνταξιοδοτικών 
προϊόντων·

αντιμετωπίζει η ΕΕ, αυξάνοντας τη 
συμμετοχή των μικροεπενδυτών στις 
κεφαλαιαγορές μέσω ελκυστικότερων και 
κατάλληλων ατομικών συνταξιοδοτικών 
προϊόντων· χαιρετίζει, ειδικότερα, το νέο 
ενιαίο σύνολο κριτηρίων για τους κανόνες 
σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα συμβάλει 
στην ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών 
πληθοχρηματοδότησης και στην 
προώθηση της διασυνοριακής 
χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις, 
ιδίως τις μεσαίες και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 228
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η συνεργασία των 
μικροεπενδυτών με τις χρηματοπιστωτικές 
αγορές παραμένει χαμηλή· ζητεί να 
ληφθούν μέτρα για την προώθηση των 
επενδύσεων στο λιανικό εμπόριο ενόψει 
των δημογραφικών προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει η ΕΕ, αυξάνοντας τη 
συμμετοχή των μικροεπενδυτών στις 
κεφαλαιαγορές μέσω ελκυστικότερων και 
κατάλληλων ατομικών συνταξιοδοτικών 
προϊόντων·

14. τονίζει το γεγονός ότι δεν υπάρχει 
υγιής αγορά χωρίς ευρεία βάση 
επενδυτών· εκφράζει την ανησυχία του για 
το γεγονός ότι η συνεργασία των 
μικροεπενδυτών με τις χρηματοπιστωτικές 
αγορές παραμένει χαμηλή· ζητεί να 
ληφθούν μέτρα για την προώθηση των 
επενδύσεων στο λιανικό εμπόριο ενόψει 
των δημογραφικών προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει η ΕΕ, αυξάνοντας τη 
συμμετοχή των μικροεπενδυτών στις 
κεφαλαιαγορές μέσω ελκυστικότερων και 
κατάλληλων ατομικών συνταξιοδοτικών 
προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 229
Clara Ponsatí Obiols, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. υπενθυμίζει ότι η χαμηλή 
συνεργασία των μικροεπενδυτών με τις 
χρηματοπιστωτικές αγορές μπορεί να 
είναι συνέπεια των λυπηρών 
περιπτώσεων χρηματοοικονομικής 
απάτης που έλαβαν χώρα την τελευταία 
δεκαετία σε ορισμένα κράτη μέλη μέσω 
της κακόπιστης πώλησης προϊόντων 
υψηλού κινδύνου, για τις οποίες το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε τη 
λύπη του το 2015· τονίζει ότι η ενίσχυση 
της εμπιστοσύνης των μικροεπενδυτών 
αποτελεί βασικό παράγοντα για τη δίκαιη 
και αποτελεσματική λειτουργία των 
χρηματοπιστωτικών αγορών· εν 
προκειμένω, στοχεύει οι αρχές και τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ να ενισχύσουν 
περαιτέρω και να εναρμονίσουν τη 
νομοθεσία για την προστασία των 
μικροεπενδυτών από απάτες και 
παραπλανητικές πληροφορίες·

Or. en

Τροπολογία 230
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι διατάξεις περί προστασίας 
των επενδυτών σε αρκετά τομεακά 
τμήματα της νομοθεσίας της ΕΕ για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι 
ελάχιστα ευθυγραμμισμένες, γεγονός το 
οποίο επιφέρει αδικαιολόγητη 
πολυπλοκότητα τόσο για τους 
χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές 
όσο και για τους ιδιώτες πελάτες· καλεί 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει 
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μια πιο οριζόντια προσέγγιση για την 
προστασία των επενδυτών στη νομοθεσία 
της ΕΕ για τις χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. σημειώνει ότι διάφορες μελέτες 
δείχνουν σταθερά ότι μια σημαντική 
πλειονότητα των μικροεπενδυτών 
αναφέρουν τις προτιμήσεις βιωσιμότητας 
όταν ερωτώνται σχετικά με τις 
επενδυτικές τους προτιμήσεις και θεωρεί 
ότι αυτό αποτελεί μια ευκαιρία περαιτέρω 
παρακίνησης των μικροεπενδυτών να 
δραστηριοποιηθούν περισσότερο στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές·

Or. en

Τροπολογία 232
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των 
επενδυτών στις κεφαλαιαγορές, η οποία 
προωθείται με την υγιή προστασία των 
επενδυτών και υποστηρίζεται από 
συμμετέχοντες στην αγορά που διαθέτουν 
χρηματοοικονομικές γνώσεις·
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Or. en

Τροπολογία 233
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει ότι η πρόσβαση στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές θα πρέπει να 
είναι δυνατή για όλες τις επιχειρήσεις 
σύμφωνα με την αρχή «ίδια 
επιχειρηματική δραστηριότητα, ίδιοι 
κανόνες»·

15. τονίζει ότι η νομοθεσία για τις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, 
συμπεριλαμβανομένου του τομέα της 
ψηφιακής χρηματοδότησης, θα πρέπει να 
βασίζεται στην αρχή «ίδια επιχειρηματική 
δραστηριότητα, ίδιοι κανόνες», 
προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι 
δυνατότητες ρυθμιστικού αρμπιτράζ και 
να εξασφαλιστούν ίσοι όροι 
ανταγωνισμού μεταξύ των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 234
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει ότι η πρόσβαση στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές θα πρέπει να 
είναι δυνατή για όλες τις επιχειρήσεις 
σύμφωνα με την αρχή «ίδια 
επιχειρηματική δραστηριότητα, ίδιοι 
κανόνες»·

15. τονίζει ότι η πρόσβαση στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές θα πρέπει να 
είναι δυνατή για όλες τις επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και 
των νεοφυών επιχειρήσεων, σύμφωνα με 
την αρχή «ίδια επιχειρηματική 
δραστηριότητα, ίδιοι κανόνες»· δηλώνει 
την ανάγκη αύξησης του χαρτοφυλακίου 
επενδυτικών επιλογών για τους 
μικροεπενδυτές·

Or. en
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Τροπολογία 235
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει ότι η πρόσβαση στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές θα πρέπει να 
είναι δυνατή για όλες τις επιχειρήσεις 
σύμφωνα με την αρχή «ίδια 
επιχειρηματική δραστηριότητα, ίδιοι 
κανόνες»·

15. τονίζει την ανάγκη ίσων όρων 
ανταγωνισμού μεταξύ εταιρειών 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και 
εταιρειών τεχνολογίας· τονίζει ότι η 
πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές αγορές 
θα πρέπει να είναι δυνατή για όλες τις 
επιχειρήσεις σύμφωνα με την αρχή «ίδια 
επιχειρηματική δραστηριότητα, ίδιοι 
κανόνες»·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει ότι η πρόσβαση στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές θα πρέπει να 
είναι δυνατή για όλες τις επιχειρήσεις 
σύμφωνα με την αρχή «ίδια 
επιχειρηματική δραστηριότητα, ίδιοι 
κανόνες»·

15. τονίζει ότι η πρόσβαση στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές θα πρέπει να 
είναι δυνατή για όλες τις επιχειρήσεις 
σύμφωνα με την αρχή «ίδια 
επιχειρηματική δραστηριότητα, ίδιοι 
κανόνες»· σημειώνει ότι αυτή η αρχή 
είναι ιδιαίτερα σημαντική στους χώρους 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και 
καινοτομίας, και ότι η αμοιβαία 
πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά 
δεδομένα θα πρέπει να εξισορροπείται με 
την ανάγκη να υπάρχουν ίσοι όροι 
ανταγωνισμού για όλους τους παρόχους 
και τους τύπους προϊόντων·

Or. en
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Τροπολογία 237
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει ότι η πρόσβαση στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές θα πρέπει να 
είναι δυνατή για όλες τις επιχειρήσεις 
σύμφωνα με την αρχή «ίδια 
επιχειρηματική δραστηριότητα, ίδιοι 
κανόνες»·

15. τονίζει ότι η πρόσβαση στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές θα πρέπει να 
είναι δυνατή για όλες τις επιχειρήσεις 
σύμφωνα με την αρχή «ίδια 
επιχειρηματική δραστηριότητα, ίδιοι 
κανόνες»· για να επιτευχθεί, ωστόσο, 
αυτός ο στόχος, θεωρεί ότι είναι 
σημαντικό να απλοποιηθούν τα κριτήρια 
ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι 
επαγγελματίες επενδυτές κατόπιν 
αιτήματος, το οποίο συνδέεται επίσης με 
ποσοτικές απαιτήσεις που σχετίζονται με 
το μέγεθος των επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 238
Frances Fitzgerald

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. τονίζει ότι η ενιαία αγορά 
λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
είναι πολύ υπανάπτυκτη· σημειώνει ότι η 
αγορά προϊόντων λιανικών 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όπως 
στεγαστικών δανείων ή ασφαλιστικών 
προϊόντων σε διασυνοριακή βάση, είναι 
πολύ ασυνήθιστη και γεμάτη εμπόδια· 
θεωρεί ότι οι συμμετέχοντες στη λιανική 
αγορά θα πρέπει να μπορούν να 
αξιοποιούν εύκολα και πλήρως την ενιαία 
αγορά για να έχουν πρόσβαση σε 
προϊόντα λιανικών χρηματοπιστωτικών 



AM\1209082EL.docx 137/194 PE654.028v01-00

EL

υπηρεσιών σε διασυνοριακή βάση, 
προκειμένου να έχουν περισσότερες 
επιλογές και καλύτερα προϊόντα· καλεί 
την Επιτροπή να θεσπίσει ένα νέο σχέδιο 
δράσης για τις λιανικές 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, το οποίο 
καθορίζει μια φιλόδοξη στρατηγική για 
την άρση των εμποδίων στις 
διασυνοριακές λιανικές 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, καθώς 
και την εξάλειψη των περιττών και 
υπερβολικών τελών για τις εν λόγω 
υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 239
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. υπογραμμίζει ότι η ύπαρξη 
ασυνεπειών λόγω των διαφορετικών 
κανόνων προστασίας των καταναλωτών 
και των επενδυτών εμποδίζει τη 
δυνατότητα επίτευξης της πραγματικά 
ολοκληρωμένης και εύρυθμης λειτουργίας 
της Ένωσης Κεφαλαιαγορών· τονίζει την 
ανάγκη για πιο οριζόντιους και 
εναρμονισμένους κανόνες προστασίας 
των καταναλωτών και επιχειρηματικής 
συμπεριφοράς, προκειμένου να 
διασφαλιστούν αποτελεσματικά και 
συνεπή επίπεδα προστασίας σε όλα τα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 240
Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Jessica Polfjärd, Λευτέρης Χριστοφόρου
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει την ύπαρξη διαφόρων 
αδυναμιών στη νομοθεσία σχετικά με τις 
δέσμες επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές και τα ασφαλιστικά προϊόντα 
(PRIIP) που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν 
κατά την επόμενη επανεξέταση· αναμένει 
ότι η νομοθεσία για τα PRIIP επιπέδου 2 
στο βασικό έγγραφο για τους επενδυτές 
θα σεβαστεί το επίπεδο 1, ιδίως σε σχέση 
με τα σενάρια απόδοσης· εκφράζει τη 
λύπη του για τις καθυστερήσεις στην 
έγκριση της νομοθεσίας για τα PRIIP 
επιπέδου 2, θα οδηγήσει σε 
αλληλεπικάλυψη με την πρώτη 
αναθεώρηση των PRIIP, αυξάνοντας την 
νομική αβεβαιότητα και το κόστος για τους 
ενδιαφερόμενους·

16. υπενθυμίζει την ύπαρξη διαφόρων 
αδυναμιών στη νομοθεσία σχετικά με τις 
δέσμες επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές και τα ασφαλιστικά προϊόντα 
(PRIIP) που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν 
κατά την επόμενη επανεξέταση· εκφράζει 
τη λύπη του για τις καθυστερήσεις στην 
έγκριση της νομοθεσίας για τα PRIIP 
επιπέδου 2, θα οδηγήσει σε 
αλληλεπικάλυψη με την πρώτη 
αναθεώρηση των PRIIP, αυξάνοντας την 
νομική αβεβαιότητα και το κόστος για τους 
ενδιαφερόμενους·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει την ύπαρξη διαφόρων 
αδυναμιών στη νομοθεσία σχετικά με τις 
δέσμες επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές και τα ασφαλιστικά προϊόντα 
(PRIIP) που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν 
κατά την επόμενη επανεξέταση· αναμένει 
ότι η νομοθεσία για τα PRIIP επιπέδου 2 
στο βασικό έγγραφο για τους επενδυτές θα 
σεβαστεί το επίπεδο 1, ιδίως σε σχέση με 
τα σενάρια απόδοσης· εκφράζει τη λύπη 
του για τις καθυστερήσεις στην έγκριση 
της νομοθεσίας για τα PRIIP επιπέδου 2, 
θα οδηγήσει σε αλληλεπικάλυψη με την 

16. υπενθυμίζει την ύπαρξη διαφόρων 
αδυναμιών στη νομοθεσία σχετικά με τις 
δέσμες επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές και τα ασφαλιστικά προϊόντα 
(PRIIP) που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν 
το συντομότερο δυνατόν, πριν από την 
εφαρμογή των κανόνων για τα PRIIP στα 
προϊόντα ΟΣΕΚΑ· αναμένει ότι η 
νομοθεσία για τα PRIIP επιπέδου 2 στο 
βασικό έγγραφο για τους επενδυτές θα 
ευθυγραμμιστεί με το κείμενο του 
επιπέδου 1, ιδίως σε σχέση με την παροχή 
ακριβών, δίκαιων, σαφών και μη 
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πρώτη αναθεώρηση των PRIIP, 
αυξάνοντας την νομική αβεβαιότητα και το 
κόστος για τους ενδιαφερόμενους·

παραπλανητικών προσυμβατικών 
πληροφοριών· εκφράζει τη λύπη του για 
τις καθυστερήσεις στην έγκριση της 
νομοθεσίας για τα PRIIP επιπέδου 2, θα 
οδηγήσει σε αλληλεπικάλυψη με την 
πρώτη αναθεώρηση των PRIIP, 
αυξάνοντας την νομική αβεβαιότητα και το 
κόστος για τους συμμετέχοντες στην 
αγορά και θα μπορούσε να μειώσει την 
κατανόηση και την εμπιστοσύνη των 
μικροεπενδυτών· ζητεί μια πιο θεμελιώδη 
επανεξέταση των κανόνων που ισχύουν 
για τη διανομή χρηματοοικονομικών 
προϊόντων στο σύνολο του χώρου 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές, ιδίως στο πλαίσιο της οδηγίας 
MiFID, της οδηγίας IDD και των PRIIP, 
με στόχο την εναρμόνιση και τον 
εξορθολογισμό του εγχειριδίου κανόνων 
της ΕΕ, κατά περίπτωση· σημειώνει ότι 
οι κανόνες της ΕΕ για την προστασία των 
καταναλωτών θα πρέπει να 
προσαρμοστούν στον πράσινο και στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό και να έχουν 
ως γνώμονα το συμφέρον του 
μικροεπενδυτή, ανεξάρτητα από τους 
διαφορετικούς τύπους παρόχων και 
προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 242
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει την ύπαρξη διαφόρων 
αδυναμιών στη νομοθεσία σχετικά με τις 
δέσμες επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές και τα ασφαλιστικά προϊόντα 
(PRIIP) που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν 
κατά την επόμενη επανεξέταση· αναμένει 
ότι η νομοθεσία για τα PRIIP επιπέδου 2 
στο βασικό έγγραφο για τους επενδυτές θα 

16. υπενθυμίζει την ύπαρξη διαφόρων 
αδυναμιών στη νομοθεσία σχετικά με τις 
δέσμες επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές και τα ασφαλιστικά προϊόντα 
(PRIIP) που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν 
σε μια ολοκληρωμένη επανεξέταση τόσο 
για το επίπεδο 1 όσο και για το επίπεδο 2· 
αναμένει ότι η νομοθεσία για τα PRIIP 
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σεβαστεί το επίπεδο 1, ιδίως σε σχέση με 
τα σενάρια απόδοσης· εκφράζει τη λύπη 
του για τις καθυστερήσεις στην έγκριση 
της νομοθεσίας για τα PRIIP επιπέδου 2, 
θα οδηγήσει σε αλληλεπικάλυψη με την 
πρώτη αναθεώρηση των PRIIP, 
αυξάνοντας την νομική αβεβαιότητα και το 
κόστος για τους ενδιαφερόμενους·

επιπέδου 2 στο βασικό έγγραφο για τους 
επενδυτές θα σεβαστεί το επίπεδο 1, ιδίως 
σε σχέση με τα σενάρια απόδοσης· 
εκφράζει τη λύπη του για τις 
καθυστερήσεις στην έγκριση της 
νομοθεσίας για τα PRIIP επιπέδου 2, θα 
οδηγήσει σε αλληλεπικάλυψη με την 
πρώτη αναθεώρηση των PRIIP, 
αυξάνοντας την νομική αβεβαιότητα και το 
κόστος για τους ενδιαφερόμενους·

Or. en

Τροπολογία 243
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει την ύπαρξη διαφόρων 
αδυναμιών στη νομοθεσία σχετικά με τις 
δέσμες επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές και τα ασφαλιστικά προϊόντα 
(PRIIP) που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν 
κατά την επόμενη επανεξέταση· αναμένει 
ότι η νομοθεσία για τα PRIIP επιπέδου 2 
στο βασικό έγγραφο για τους επενδυτές θα 
σεβαστεί το επίπεδο 1, ιδίως σε σχέση με 
τα σενάρια απόδοσης· εκφράζει τη λύπη 
του για τις καθυστερήσεις στην έγκριση 
της νομοθεσίας για τα PRIIP επιπέδου 2, 
θα οδηγήσει σε αλληλεπικάλυψη με την 
πρώτη αναθεώρηση των PRIIP, 
αυξάνοντας την νομική αβεβαιότητα και το 
κόστος για τους ενδιαφερόμενους·

16. ζητεί τη βελτίωση της 
γνωστοποίησης και της συγκρισιμότητας 
των βασικών πληροφοριών στη νομοθεσία 
σχετικά με τις δέσμες επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές και τα 
ασφαλιστικά προϊόντα (PRIIP) που θα 
πρέπει να αντιμετωπισθούν κατά την 
επόμενη επανεξέταση· αναμένει ότι η 
νομοθεσία για τα PRIIP επιπέδου 2 στο 
βασικό έγγραφο για τους επενδυτές θα 
σεβαστεί το επίπεδο 1, ιδίως σε σχέση με 
τα σενάρια απόδοσης· εκφράζει τη λύπη 
του για τις καθυστερήσεις στην έγκριση 
της νομοθεσίας για τα PRIIP επιπέδου 2, 
θα οδηγήσει σε αλληλεπικάλυψη με την 
πρώτη αναθεώρηση των PRIIP, 
αυξάνοντας την νομική αβεβαιότητα και το 
κόστος για τους ενδιαφερόμενους· επιμένει 
ότι η επικείμενη αναθεώρηση θα πρέπει 
να προβλέπει έγγραφα γνωστοποίησης τα 
οποία είναι τυποποιημένα και μηχανικώς 
αναγνώσιμα, εξασφαλίζοντας έτσι τη 
συγκρισιμότητα με ψηφιακά φιλικό 
τρόπο·

Or. en
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Τροπολογία 244
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει την ύπαρξη διαφόρων 
αδυναμιών στη νομοθεσία σχετικά με τις 
δέσμες επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές και τα ασφαλιστικά προϊόντα 
(PRIIP) που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν 
κατά την επόμενη επανεξέταση· αναμένει 
ότι η νομοθεσία για τα PRIIP επιπέδου 2 
στο βασικό έγγραφο για τους επενδυτές θα 
σεβαστεί το επίπεδο 1, ιδίως σε σχέση με 
τα σενάρια απόδοσης· εκφράζει τη λύπη 
του για τις καθυστερήσεις στην έγκριση 
της νομοθεσίας για τα PRIIP επιπέδου 2, 
θα οδηγήσει σε αλληλεπικάλυψη με την 
πρώτη αναθεώρηση των PRIIP, 
αυξάνοντας την νομική αβεβαιότητα και το 
κόστος για τους ενδιαφερόμενους·

16. υπενθυμίζει την ύπαρξη διαφόρων 
αδυναμιών στη νομοθεσία σχετικά με τις 
δέσμες επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές και τα ασφαλιστικά προϊόντα 
(PRIIP) που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν 
κατά την επόμενη επανεξέταση· αναμένει 
ότι η νομοθεσία για τα PRIIP επιπέδου 2 
στο βασικό έγγραφο για τους επενδυτές θα 
σεβαστεί το επίπεδο 1, ιδίως προκειμένου 
να βελτιώσει τις μεθοδολογίες που 
σχετίζονται με τα σενάρια απόδοσης και 
να διασφαλίσει τη συγκρισιμότητα 
μεταξύ διαφορετικών επενδυτικών 
προϊόντων, εκφράζει δε τη λύπη του για 
τις καθυστερήσεις στην έγκριση της 
νομοθεσίας για τα PRIIP επιπέδου 2, θα 
οδηγήσει σε αλληλεπικάλυψη με την 
πρώτη αναθεώρηση των PRIIP, 
αυξάνοντας την νομική αβεβαιότητα και το 
κόστος για τους ενδιαφερόμενους·

Or. en

Τροπολογία 245
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει την ύπαρξη διαφόρων 
αδυναμιών στη νομοθεσία σχετικά με τις 
δέσμες επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές και τα ασφαλιστικά προϊόντα 
(PRIIP) που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν 
κατά την επόμενη επανεξέταση· αναμένει 

16. υπενθυμίζει την ύπαρξη διαφόρων 
αδυναμιών στη νομοθεσία σχετικά με τις 
δέσμες επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές και τα ασφαλιστικά προϊόντα 
(PRIIP) που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν 
κατά την επόμενη επανεξέταση· αναμένει 
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ότι η νομοθεσία για τα PRIIP επιπέδου 2 
στο βασικό έγγραφο για τους επενδυτές θα 
σεβαστεί το επίπεδο 1, ιδίως σε σχέση με 
τα σενάρια απόδοσης· εκφράζει τη λύπη 
του για τις καθυστερήσεις στην έγκριση 
της νομοθεσίας για τα PRIIP επιπέδου 2, 
θα οδηγήσει σε αλληλεπικάλυψη με την 
πρώτη αναθεώρηση των PRIIP, 
αυξάνοντας την νομική αβεβαιότητα και το 
κόστος για τους ενδιαφερόμενους·

ότι η νομοθεσία για τα PRIIP επιπέδου 2 
στο βασικό έγγραφο για τους επενδυτές θα 
σεβαστεί το επίπεδο 1, ιδίως προκειμένου 
να βελτιώσει τις μεθοδολογίες που 
σχετίζονται με τα σενάρια απόδοσης και 
να διασφαλίσει τη συγκρισιμότητα 
μεταξύ διαφορετικών επενδυτικών 
προϊόντων· εκφράζει τη λύπη του για τις 
καθυστερήσεις στην έγκριση της 
νομοθεσίας για τα PRIIP επιπέδου 2, θα 
οδηγήσει σε αλληλεπικάλυψη με την 
πρώτη αναθεώρηση των PRIIP, 
αυξάνοντας την νομική αβεβαιότητα και το 
κόστος για τους ενδιαφερόμενους·

Or. en

Τροπολογία 246
Fabio Massimo Castaldo, Clara Ponsatí Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει την ύπαρξη διαφόρων 
αδυναμιών στη νομοθεσία σχετικά με τις 
δέσμες επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές και τα ασφαλιστικά προϊόντα 
(PRIIP) που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν 
κατά την επόμενη επανεξέταση· αναμένει 
ότι η νομοθεσία για τα PRIIP επιπέδου 2 
στο βασικό έγγραφο για τους επενδυτές θα 
σεβαστεί το επίπεδο 1, ιδίως σε σχέση με 
τα σενάρια απόδοσης· εκφράζει τη λύπη 
του για τις καθυστερήσεις στην έγκριση 
της νομοθεσίας για τα PRIIP επιπέδου 2, 
θα οδηγήσει σε αλληλεπικάλυψη με την 
πρώτη αναθεώρηση των PRIIP, 
αυξάνοντας την νομική αβεβαιότητα και το 
κόστος για τους ενδιαφερόμενους·

16. υπενθυμίζει την ύπαρξη διαφόρων 
αδυναμιών στη νομοθεσία σχετικά με τις 
δέσμες επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές και τα ασφαλιστικά προϊόντα 
(PRIIP) που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν 
κατά την επόμενη επανεξέταση· αναμένει 
ότι η νομοθεσία για τα PRIIP επιπέδου 2 
στο βασικό έγγραφο για τους επενδυτές θα 
σεβαστεί το επίπεδο 1, ιδίως προκειμένου 
να βελτιώσει τις μεθοδολογίες που 
σχετίζονται με τα σενάρια απόδοσης και 
να διασφαλίσει τη συγκρισιμότητα 
μεταξύ διαφορετικών επενδυτικών 
προϊόντων· εκφράζει τη λύπη του για τις 
καθυστερήσεις στην έγκριση της 
νομοθεσίας για τα PRIIP επιπέδου 2, θα 
οδηγήσει σε αλληλεπικάλυψη με την 
πρώτη αναθεώρηση των PRIIP, 
αυξάνοντας την νομική αβεβαιότητα και το 
κόστος για τους ενδιαφερόμενους·

Or. en
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Τροπολογία 247
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει την ύπαρξη διαφόρων 
αδυναμιών στη νομοθεσία σχετικά με τις 
δέσμες επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές και τα ασφαλιστικά προϊόντα 
(PRIIP) που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν 
κατά την επόμενη επανεξέταση· αναμένει 
ότι η νομοθεσία για τα PRIIP επιπέδου 2 
στο βασικό έγγραφο για τους επενδυτές θα 
σεβαστεί το επίπεδο 1, ιδίως σε σχέση με 
τα σενάρια απόδοσης· εκφράζει τη λύπη 
του για τις καθυστερήσεις στην έγκριση 
της νομοθεσίας για τα PRIIP επιπέδου 2, 
θα οδηγήσει σε αλληλεπικάλυψη με την 
πρώτη αναθεώρηση των PRIIP, 
αυξάνοντας την νομική αβεβαιότητα και το 
κόστος για τους ενδιαφερόμενους·

16. υπενθυμίζει την ύπαρξη διαφόρων 
αδυναμιών στη νομοθεσία σχετικά με τις 
δέσμες επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές και τα ασφαλιστικά προϊόντα 
(PRIIP) που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν 
κατά την επόμενη επανεξέταση· αναμένει 
ότι η νομοθεσία για τα PRIIP επιπέδου 2 
στο βασικό έγγραφο για τους επενδυτές θα 
σεβαστεί το επίπεδο 1, ιδίως σε σχέση με 
τα σενάρια απόδοσης· εκφράζει τη λύπη 
του για τις καθυστερήσεις στην έγκριση 
της νομοθεσίας για τα PRIIP επιπέδου 2, 
θα οδηγήσει σε αλληλεπικάλυψη με την 
πρώτη αναθεώρηση των PRIIP, 
αυξάνοντας την νομική αβεβαιότητα και το 
κόστος για τους ενδιαφερόμενους· καλεί 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις ΕΕΑ να 
συντονίσουν τις προτάσεις τους για τις 
αντίστοιχες αλλαγές τους στο επίπεδο 1 
και στο επίπεδο 2 με τρόπο που να 
εγγυάται υψηλό βαθμό προβλεψιμότητας 
τόσο για τους διαμεσολαβητές όσο και για 
τους ιδιώτες πελάτες·

Or. en

Τροπολογία 248
Frances Fitzgerald

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει την ύπαρξη διαφόρων 
αδυναμιών στη νομοθεσία σχετικά με τις 
δέσμες επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 

16. υπενθυμίζει την ύπαρξη διαφόρων 
αδυναμιών στη νομοθεσία σχετικά με τις 
δέσμες επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
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επενδυτές και τα ασφαλιστικά προϊόντα 
(PRIIP) που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν 
κατά την επόμενη επανεξέταση· αναμένει 
ότι η νομοθεσία για τα PRIIP επιπέδου 2 
στο βασικό έγγραφο για τους επενδυτές θα 
σεβαστεί το επίπεδο 1, ιδίως σε σχέση με 
τα σενάρια απόδοσης· εκφράζει τη λύπη 
του για τις καθυστερήσεις στην έγκριση 
της νομοθεσίας για τα PRIIP επιπέδου 2, 
θα οδηγήσει σε αλληλεπικάλυψη με την 
πρώτη αναθεώρηση των PRIIP, 
αυξάνοντας την νομική αβεβαιότητα και το 
κόστος για τους ενδιαφερόμενους·

επενδυτές και τα ασφαλιστικά προϊόντα 
(PRIIP) που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν 
κατά την επόμενη επανεξέταση· αναμένει 
ότι η νομοθεσία για τα PRIIP επιπέδου 2 
στο βασικό έγγραφο για τους επενδυτές θα 
σεβαστεί το επίπεδο 1, ιδίως σε σχέση με 
τα σενάρια απόδοσης· σημειώνει τη 
σημασία να διασφαλίζεται ότι οι 
επενδυτές έχουν στη διάθεσή τους 
πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες 
αποδόσεις και, ταυτόχρονα, να 
διασφαλίζεται ότι οι προηγούμενες 
αποδόσεις δεν μπορούν να 
χρησιμοποιούνται ως δείκτης για την 
πρόβλεψη μελλοντικών 
αποδόσεων· εκφράζει τη λύπη του για τις 
καθυστερήσεις στην έγκριση της 
νομοθεσίας για τα PRIIP επιπέδου 2, θα 
οδηγήσει σε αλληλεπικάλυψη με την 
πρώτη αναθεώρηση των PRIIP, 
αυξάνοντας την νομική αβεβαιότητα και το 
κόστος για τους ενδιαφερόμενους·

Or. en

Τροπολογία 249
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει την ύπαρξη διαφόρων 
αδυναμιών στη νομοθεσία σχετικά με τις 
δέσμες επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές και τα ασφαλιστικά προϊόντα 
(PRIIP) που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν 
κατά την επόμενη επανεξέταση· αναμένει 
ότι η νομοθεσία για τα PRIIP επιπέδου 2 
στο βασικό έγγραφο για τους επενδυτές θα 
σεβαστεί το επίπεδο 1, ιδίως σε σχέση με 
τα σενάρια απόδοσης· εκφράζει τη λύπη 
του για τις καθυστερήσεις στην έγκριση 
της νομοθεσίας για τα PRIIP επιπέδου 2, 
θα οδηγήσει σε αλληλεπικάλυψη με την 

16. υπενθυμίζει την ύπαρξη διαφόρων 
αδυναμιών και ασυνεπειών στη νομοθεσία 
σχετικά με τις δέσμες επενδυτικών 
προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές και τα 
ασφαλιστικά προϊόντα (PRIIP) που θα 
πρέπει να αντιμετωπισθούν κατά την 
επόμενη επανεξέταση, προκειμένου να 
βελτιωθούν η διαφάνεια και η 
συγκρισιμότητα και να εξαλειφθεί η 
παραπλανητική πληροφόρηση· αναμένει 
ότι η νομοθεσία για τα PRIIP επιπέδου 2 
στο βασικό έγγραφο για τους επενδυτές θα 
σεβαστεί τη νομοθεσία για το επίπεδο 1, 
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πρώτη αναθεώρηση των PRIIP, 
αυξάνοντας την νομική αβεβαιότητα και το 
κόστος για τους ενδιαφερόμενους·

ιδίως σε σχέση με τα σενάρια απόδοσης 
και τα PRIIP με συγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς ή κοινωνικούς 
στόχους· εκφράζει τη λύπη του για τις 
καθυστερήσεις στην έγκριση της 
νομοθεσίας για τα PRIIP επιπέδου 2, θα 
οδηγήσει σε αλληλεπικάλυψη με την 
πρώτη αναθεώρηση των PRIIP, 
αυξάνοντας την νομική αβεβαιότητα και το 
κόστος για τους ενδιαφερόμενους·

Or. en

Τροπολογία 250
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει 
σαφή τη διαφοροποίηση μεταξύ των 
επαγγελματιών επενδυτών και των 
μικροεπενδυτών σε όλα τα επίπεδα της 
οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών 
μέσων, καθιστώντας δυνατή την 
προσαρμογή της μεταχείρισης των 
πελατών ανάλογα με τις γνώσεις και την 
εμπειρία τους στις αγορές· ζητεί από την 
Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
εισαγωγής μιας κατηγορίας 
ημιεπαγγελματιών επενδυτών για την 
καλύτερη ανταπόκριση στις πραγματικές 
συνθήκες συμμετοχής στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές·

17. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει 
σαφή τη διαφοροποίηση μεταξύ των 
επαγγελματιών επενδυτών και των 
μικροεπενδυτών σε όλα τα επίπεδα της 
οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών 
μέσων, καθιστώντας δυνατή την 
προσαρμογή της μεταχείρισης των 
πελατών ανάλογα με τις γνώσεις και την 
εμπειρία τους στις αγορές·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει 
σαφή τη διαφοροποίηση μεταξύ των 
επαγγελματιών επενδυτών και των 
μικροεπενδυτών σε όλα τα επίπεδα της 
οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών 
μέσων, καθιστώντας δυνατή την 
προσαρμογή της μεταχείρισης των 
πελατών ανάλογα με τις γνώσεις και την 
εμπειρία τους στις αγορές· ζητεί από την 
Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
εισαγωγής μιας κατηγορίας 
ημιεπαγγελματιών επενδυτών για την 
καλύτερη ανταπόκριση στις πραγματικές 
συνθήκες συμμετοχής στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές·

17. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει 
πιο αναλογικούς τους κανόνες για τους 
επαγγελματίες επενδυτές και τους 
μικροεπενδυτές σε όλα τα επίπεδα της 
οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών 
μέσων, καθιστώντας δυνατή την 
προσαρμογή της μεταχείρισης των 
πελατών ανάλογα με τις γνώσεις και την 
εμπειρία τους στις αγορές, αποφεύγοντας 
παράλληλα μια θεμελιώδη αλλαγή στην 
κατηγοριοποίηση της MiFID· προτείνει 
στην Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
εισαγωγής ενός καθεστώτος προαιρετικής 
συμμετοχής, που θα επιτρέπει στους 
μικροεπενδυτές να επιλέγουν να 
αντιμετωπίζονται ως επαγγελματίες 
επενδυτές, ιδίως στον τομέα των 
απαιτήσεων πληροφόρησης·

Or. en

Τροπολογία 252
Christophe Hansen, Jessica Polfjärd, Λευτέρης Χριστοφόρου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει 
σαφή τη διαφοροποίηση μεταξύ των 
επαγγελματιών επενδυτών και των 
μικροεπενδυτών σε όλα τα επίπεδα της 
οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών 
μέσων, καθιστώντας δυνατή την 
προσαρμογή της μεταχείρισης των 
πελατών ανάλογα με τις γνώσεις και την 
εμπειρία τους στις αγορές· ζητεί από την 
Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
εισαγωγής μιας κατηγορίας 
ημιεπαγγελματιών επενδυτών για την 
καλύτερη ανταπόκριση στις πραγματικές 
συνθήκες συμμετοχής στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές·

17. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει 
σαφή τη διαφοροποίηση μεταξύ των 
επαγγελματιών επενδυτών και των 
μικροεπενδυτών σε όλα τα επίπεδα της 
οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών 
μέσων, καθιστώντας δυνατή την 
προσαρμογή της μεταχείρισης των 
πελατών ανάλογα με τις γνώσεις και την 
εμπειρία τους στις αγορές· ζητεί από την 
Επιτροπή να εξετάσει τις πραγματικές 
συνθήκες συμμετοχής στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, επιτρέποντας 
μεγαλύτερη ευελιξία στην 
κατηγοριοποίηση των πελατών, δηλαδή 
μέσω επιλογών προαιρετικής εξαίρεσης 
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για ορισμένες υποχρεώσεις και επιλογών 
προαιρετικής συμμετοχής για ορισμένους 
πελάτες, ή να μειώσει τα υφιστάμενα 
κριτήρια για επαγγελματίες επενδυτές·

Or. en

Τροπολογία 253
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει 
σαφή τη διαφοροποίηση μεταξύ των 
επαγγελματιών επενδυτών και των 
μικροεπενδυτών σε όλα τα επίπεδα της 
οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών 
μέσων, καθιστώντας δυνατή την 
προσαρμογή της μεταχείρισης των 
πελατών ανάλογα με τις γνώσεις και την 
εμπειρία τους στις αγορές· ζητεί από την 
Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
εισαγωγής μιας κατηγορίας 
ημιεπαγγελματιών επενδυτών για την 
καλύτερη ανταπόκριση στις πραγματικές 
συνθήκες συμμετοχής στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές·

17. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει 
σαφή τη διαφοροποίηση μεταξύ των 
επαγγελματιών επενδυτών και των 
μικροεπενδυτών σε όλα τα επίπεδα της 
οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών 
μέσων, καθιστώντας δυνατή την 
προσαρμογή της μεταχείρισης των 
πελατών ανάλογα με τις γνώσεις και την 
εμπειρία τους στις αγορές· ζητεί από την 
Επιτροπή να εξετάσει εάν η εισαγωγή μιας 
κατηγορίας ημιεπαγγελματιών επενδυτών 
θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις 
πραγματικές συνθήκες συμμετοχής στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές και, με βάση 
τα πορίσματά της, να αξιολογήσει εάν η 
εισαγωγή αυτής της κατηγορίας είναι 
αναγκαία ή όχι·

Or. en

Τροπολογία 254
Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει 
σαφή τη διαφοροποίηση μεταξύ των 

17. καλεί την Επιτροπή να λαμβάνει 
υπόψη τις κανονιστικές δαπάνες που 
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επαγγελματιών επενδυτών και των 
μικροεπενδυτών σε όλα τα επίπεδα της 
οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών 
μέσων, καθιστώντας δυνατή την 
προσαρμογή της μεταχείρισης των 
πελατών ανάλογα με τις γνώσεις και την 
εμπειρία τους στις αγορές· ζητεί από την 
Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
εισαγωγής μιας κατηγορίας 
ημιεπαγγελματιών επενδυτών για την 
καλύτερη ανταπόκριση στις πραγματικές 
συνθήκες συμμετοχής στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές·

προκύπτουν στην πράξη, να καταστήσει 
σαφή τη διαφοροποίηση μεταξύ των 
επαγγελματιών επενδυτών και των 
μικροεπενδυτών σε όλα τα επίπεδα της 
οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών 
μέσων, καθιστώντας δυνατή την 
προσαρμογή της μεταχείρισης των 
πελατών ανάλογα με τις γνώσεις και την 
εμπειρία τους στις αγορές· επισημαίνει ότι 
το υψηλό ρυθμιστικό κόστος στην πράξη 
καθιστά την παροχή συμβουλών στους 
μικρούς επενδυτές μη ελκυστική για τις 
τράπεζες και, ως εκ τούτου, αποκλείει εκ 
των πραγμάτων τους μικρούς επενδυτές 
από τίτλους ως κατηγορία επενδύσεων· 
ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο εισαγωγής μιας κατηγορίας 
ημιεπαγγελματιών επενδυτών για την 
καλύτερη ανταπόκριση στις πραγματικές 
συνθήκες συμμετοχής στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές ή να 
δημιουργήσει μια δυνατότητα 
συμμετοχής για επενδυτές λιανικής με 
την οποία μπορούν να παραιτηθούν από 
την απαίτηση εκτενούς πληροφόρησης·

Or. de

Τροπολογία 255
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει 
σαφή τη διαφοροποίηση μεταξύ των 
επαγγελματιών επενδυτών και των 
μικροεπενδυτών σε όλα τα επίπεδα της 
οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών 
μέσων, καθιστώντας δυνατή την 
προσαρμογή της μεταχείρισης των 
πελατών ανάλογα με τις γνώσεις και την 
εμπειρία τους στις αγορές· ζητεί από την 
Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
εισαγωγής μιας κατηγορίας 

17. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει 
σαφή τη διαφοροποίηση μεταξύ των 
επαγγελματιών επενδυτών και των 
μικροεπενδυτών σε όλα τα επίπεδα της 
οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών 
μέσων, καθιστώντας δυνατή την 
προσαρμογή της μεταχείρισης των 
πελατών ανάλογα με τις γνώσεις και την 
εμπειρία τους στις αγορές· ζητεί από την 
Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
εισαγωγής μιας κατηγορίας 
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ημιεπαγγελματιών επενδυτών για την 
καλύτερη ανταπόκριση στις πραγματικές 
συνθήκες συμμετοχής στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές·

ημιεπαγγελματιών επενδυτών για την 
καλύτερη ανταπόκριση στις πραγματικές 
συνθήκες συμμετοχής στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές· θεωρεί, 
ωστόσο, ότι η εφαρμογή αυτής της νέας 
κατηγορίας πελατών θα πρέπει να 
επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των 
εταιρειών επενδύσεων, οι οποίες θα 
πρέπει να είναι ελεύθερες να 
συμπεριλάβουν (ή όχι) ημιεπαγγελματίες 
πελάτες στο δικό τους μοντέλο 
υπηρεσιών, και θα μπορούσε να 
περιλαμβάνει τη λήψη ορισμένων 
κατάλληλων μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 256
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει 
σαφή τη διαφοροποίηση μεταξύ των 
επαγγελματιών επενδυτών και των 
μικροεπενδυτών σε όλα τα επίπεδα της 
οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών 
μέσων, καθιστώντας δυνατή την 
προσαρμογή της μεταχείρισης των 
πελατών ανάλογα με τις γνώσεις και την 
εμπειρία τους στις αγορές· ζητεί από την 
Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
εισαγωγής μιας κατηγορίας 
ημιεπαγγελματιών επενδυτών για την 
καλύτερη ανταπόκριση στις πραγματικές 
συνθήκες συμμετοχής στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές·

17. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει 
σαφή τη διαφοροποίηση μεταξύ των 
επαγγελματιών επενδυτών και των 
μικροεπενδυτών σε όλα τα επίπεδα της 
οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών 
μέσων, καθιστώντας δυνατή την 
προσαρμογή της μεταχείρισης των 
πελατών ανάλογα με τις γνώσεις και την 
εμπειρία τους στις αγορές· ζητεί από την 
Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
εισαγωγής μιας κατηγορίας 
ημιεπαγγελματιών επενδυτών για την 
καλύτερη ανταπόκριση στις πραγματικές 
συνθήκες συμμετοχής στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές· η εφαρμογή, 
ωστόσο, αυτής της νέας κατηγορίας 
πελατών θα πρέπει να επαφίεται στη 
διακριτική ευχέρεια των εταιρειών 
επενδύσεων, οι οποίες θα πρέπει να είναι 
ελεύθερες να συμπεριλάβουν (ή όχι) 
ημιεπαγγελματίες πελάτες στο δικό τους 
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μοντέλο υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 257
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. είναι της γνώμης ότι το ισχύον 
πλαίσιο υποβολής εκθέσεων στην οδηγία 
MIFID II και τον κανονισμό για τις 
υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών 
(EMIR) είναι πολύ δαπανηρό και 
πολύπλοκο, γεγονός που εμποδίζει την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος· 
πιστεύει ότι απαιτείται απλούστευση·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 258
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. είναι της γνώμης ότι το ισχύον 
πλαίσιο υποβολής εκθέσεων στην οδηγία 
MIFID II και τον κανονισμό για τις 
υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών 
(EMIR) είναι πολύ δαπανηρό και 
πολύπλοκο, γεγονός που εμποδίζει την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος· 
πιστεύει ότι απαιτείται απλούστευση·

18. σημειώνει την πεποίθηση που 
εξέφρασαν οι χρηματοπιστωτικοί 
διαμεσολαβητές ότι το ισχύον πλαίσιο 
υποβολής εκθέσεων στην οδηγία MIFID II 
και τον κανονισμό για τις υποδομές των 
ευρωπαϊκών αγορών (EMIR) είναι πολύ 
δαπανηρό και πολύπλοκο, γεγονός που 
εμποδίζει την αποτελεσματικότητα του 
συστήματος· πιστεύει ότι θα πρέπει να 
εξεταστεί η απλούστευσή του, 
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την 
τρέχουσα εμπειρία και διασφαλίζοντας 
ότι αυτό δεν υπονομεύει σε καμία 
περίπτωση τους στόχους που έχουν τεθεί 
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για την οδηγία MIFID II και τον 
κανονισμό EMIR και δεν παρακωλύει 
τους κανόνες για την ακεραιότητα της 
αγοράς, τη διαφάνεια, την προστασία των 
καταναλωτών και τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. είναι της γνώμης ότι το ισχύον 
πλαίσιο υποβολής εκθέσεων στην οδηγία 
MIFID II και τον κανονισμό για τις 
υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών 
(EMIR) είναι πολύ δαπανηρό και 
πολύπλοκο, γεγονός που εμποδίζει την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος· 
πιστεύει ότι απαιτείται απλούστευση·

18. αναγνωρίζει τους ισχυρισμούς ότι 
το ισχύον πλαίσιο υποβολής εκθέσεων 
στην οδηγία MIFID II και τον κανονισμό 
για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών 
(EMIR) μπορεί να είναι πολύ δαπανηρό 
και πολύπλοκο, γεγονός που θα μπορούσε 
να εμποδίζει την αποτελεσματικότητα του 
συστήματος· καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει κατά πόσον απαιτείται 
απλούστευση και εξορθολογισμός της 
νομοθεσίας, διασφαλίζοντας παράλληλα 
τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας και της διαφάνειας της 
αγοράς· υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε 
αξιολόγηση της υποβολής εκθέσεων και 
της διαφάνειας στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές δεν θα ήταν πλήρης χωρίς 
κατάλληλη επανεξέταση του κόστους και 
της διαθεσιμότητας των δεδομένων της 
αγοράς για όλους τους συμμετέχοντες 
στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 260
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. είναι της γνώμης ότι το ισχύον 
πλαίσιο υποβολής εκθέσεων στην οδηγία 
MIFID II και τον κανονισμό για τις 
υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών 
(EMIR) είναι πολύ δαπανηρό και 
πολύπλοκο, γεγονός που εμποδίζει την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος· 
πιστεύει ότι απαιτείται απλούστευση·

18. είναι της γνώμης ότι ορισμένα 
καθεστώτα γνωστοποίησης στην οδηγία 
MIFID II και στα PRIIP ενδέχεται να 
είναι πολύ περίπλοκα και παραπλανητικά 
και να στερούνται συγκρισιμότητας, 
γεγονός που εμποδίζει την 
αποτελεσματικότητα της γνωστοποίησης 
και αυξάνει τον κίνδυνο καταχρηστικών 
πωλήσεων· πιστεύει ότι απαιτείται 
απλούστευση και περαιτέρω τυποποίηση, 
προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια 
και η συγκρισιμότητα των επενδυτικών 
προϊόντων· τονίζει, ωστόσο, ότι αυτό δεν 
θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο το πεδίο 
εφαρμογής και την ποιότητα των 
πληροφοριών·

Or. en

Τροπολογία 261
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. είναι της γνώμης ότι το ισχύον 
πλαίσιο υποβολής εκθέσεων στην οδηγία 
MIFID II και τον κανονισμό για τις 
υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών 
(EMIR) είναι πολύ δαπανηρό και 
πολύπλοκο, γεγονός που εμποδίζει την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος· 
πιστεύει ότι απαιτείται απλούστευση·

18. είναι της γνώμης ότι το ισχύον 
πλαίσιο υποβολής εκθέσεων στην οδηγία 
MIFID II και τον κανονισμό για τις 
υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών 
(EMIR) είναι πολύ δαπανηρό και 
πολύπλοκο και, ως εκ τούτου, πιστεύει ότι 
απαιτείται απλούστευση· τονίζει, ωστόσο, 
ότι δεν θα πρέπει να διακυβευτεί το 
κατάλληλο επίπεδο πληροφοριών που 
διατίθεται στις ρυθμιστικές και εποπτικές 
αρχές·

Or. en
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Τροπολογία 262
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. είναι της γνώμης ότι το ισχύον 
πλαίσιο υποβολής εκθέσεων στην οδηγία 
MIFID II και τον κανονισμό για τις 
υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών 
(EMIR) είναι πολύ δαπανηρό και 
πολύπλοκο, γεγονός που εμποδίζει την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος· 
πιστεύει ότι απαιτείται απλούστευση·

18. είναι της γνώμης ότι το ισχύον 
πλαίσιο υποβολής εκθέσεων στην οδηγία 
MIFID II και τον κανονισμό για τις 
υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών 
(EMIR) είναι πολύ δαπανηρό και 
πολύπλοκο, γεγονός που εμποδίζει την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος· 
ζητεί, εν προκειμένω, απλούστευση·

Or. en

Τροπολογία 263
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί τροποποιήσεις της 
νομοθεσίας ώστε να εξασφαλιστεί η 
πρόσβαση σε ανεξάρτητες συμβουλές 
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, 
αποφεύγοντας παράλληλα την προώθηση 
των χρηματοοικονομικών προϊόντων του 
ίδιου του ιδρύματος και τη διασφάλιση 
δίκαιης εμπορίας χρηματοοικονομικών 
προϊόντων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 264
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί τροποποιήσεις της 
νομοθεσίας ώστε να εξασφαλιστεί η 
πρόσβαση σε ανεξάρτητες συμβουλές 
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, 
αποφεύγοντας παράλληλα την προώθηση 
των χρηματοοικονομικών προϊόντων του 
ίδιου του ιδρύματος και τη διασφάλιση 
δίκαιης εμπορίας χρηματοοικονομικών 
προϊόντων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 265
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί τροποποιήσεις της 
νομοθεσίας ώστε να εξασφαλιστεί η 
πρόσβαση σε ανεξάρτητες συμβουλές 
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, 
αποφεύγοντας παράλληλα την προώθηση 
των χρηματοοικονομικών προϊόντων του 
ίδιου του ιδρύματος και τη διασφάλιση 
δίκαιης εμπορίας χρηματοοικονομικών 
προϊόντων·

19. υπενθυμίζει ότι ο διττός 
χαρακτήρας των συμβουλευτικών 
μοντέλων έναντι αμοιβής και έναντι 
προμήθειας συμβάλλει στην εξασφάλιση 
ευρείας πρόσβασης στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές για ιδιώτες 
πελάτες· επισημαίνει ότι η νομοθεσία 
μπορεί να συμβάλει στον μετριασμό 
ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων·

Or. en

Τροπολογία 266
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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19. ζητεί τροποποιήσεις της 
νομοθεσίας ώστε να εξασφαλιστεί η 
πρόσβαση σε ανεξάρτητες συμβουλές 
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, 
αποφεύγοντας παράλληλα την προώθηση 
των χρηματοοικονομικών προϊόντων του 
ίδιου του ιδρύματος και τη διασφάλιση 
δίκαιης εμπορίας χρηματοοικονομικών 
προϊόντων·

19. ζητεί τροποποιήσεις της 
νομοθεσίας ώστε να εξασφαλιστεί η 
πρόσβαση σε αξιόπιστες ανεξάρτητες 
συμβουλές για όλα τα επενδυτικά 
προϊόντα από ιδιώτες πελάτες, 
αποφεύγοντας παράλληλα την προώθηση 
των χρηματοοικονομικών προϊόντων του 
ίδιου του ιδρύματος και τη διασφάλιση 
δίκαιης εμπορίας κατάλληλων και 
προσιτών χρηματοοικονομικών προϊόντων 
από τρίτους παρόχους προϊόντων με 
γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των 
πελατών· πιστεύει ότι συγκρίσιμα 
επενδυτικά προϊόντα, όπως τα 
ασφαλιστικά προϊόντα, θα πρέπει να 
υπόκεινται στους ίδιους κανόνες περί 
αντιπαροχής με αυτούς που προβλέπονται 
στην οδηγία MiFID II· επισημαίνει ότι 
υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις ότι το 
ισχύον καθεστώς γνωστοποίησης βάσει 
της οδηγίας MIFID II σχετικά με τις 
αντιπαροχές είχε θετικό αντίκτυπο στη 
συμπεριφορά του πελάτη2α· ζητεί την 
απαγόρευση των αντιπαροχών σε επίπεδο 
ΕΕ για την αποφυγή ενδεχόμενης 
σύγκρουσης συμφερόντων·
_________________
2α 
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

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί τροποποιήσεις της 19. ζητεί τροποποιήσεις της 
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νομοθεσίας ώστε να εξασφαλιστεί η 
πρόσβαση σε ανεξάρτητες συμβουλές 
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, 
αποφεύγοντας παράλληλα την προώθηση 
των χρηματοοικονομικών προϊόντων του 
ίδιου του ιδρύματος και τη διασφάλιση 
δίκαιης εμπορίας χρηματοοικονομικών 
προϊόντων ·

νομοθεσίας ώστε να εξασφαλιστεί η 
πρόσβαση σε ανεξάρτητες συμβουλές 
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, να 
διασφαλιστεί ότι οι διανομείς δεν θα 
προωθούν χρηματοοικονομικά προϊόντα 
που παράγονται «εσωτερικά» χωρίς 
ενδελεχή αξιολόγηση των προϊόντων από 
άλλους κατασκευαστές και να 
διασφαλιστεί η δίκαιη εμπορία 
χρηματοοικονομικών προϊόντων· 
σημειώνει ότι η ESMA υιοθέτησε μια 
ελαφρώς διαφορετική άποψη σχετικά με 
την πιθανή απαγόρευση των αντιπαροχών 
και καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 
εναλλακτικές προσεγγίσεις, με παρόμοια 
αποτελέσματα ως προς την ευθυγράμμιση 
των συμφερόντων σε ολόκληρη την 
αλυσίδα διανομής·

Or. en

Τροπολογία 268
Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί τροποποιήσεις της 
νομοθεσίας ώστε να εξασφαλιστεί η 
πρόσβαση σε ανεξάρτητες συμβουλές 
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, 
αποφεύγοντας παράλληλα την προώθηση 
των χρηματοοικονομικών προϊόντων του 
ίδιου του ιδρύματος και τη διασφάλιση 
δίκαιης εμπορίας χρηματοοικονομικών 
προϊόντων·

19. ζητεί τροποποιήσεις της 
νομοθεσίας ώστε να εξασφαλιστεί η 
πρόσβαση σε ανεξάρτητες συμβουλές 
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών και 
η διασφάλιση δίκαιης εμπορίας 
χρηματοοικονομικών προϊόντων ·

Or. de

Τροπολογία 269
Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Jessica Polfjärd, Λευτέρης Χριστοφόρου

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί τροποποιήσεις της 
νομοθεσίας ώστε να εξασφαλιστεί η 
πρόσβαση σε ανεξάρτητες συμβουλές 
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, 
αποφεύγοντας παράλληλα την προώθηση 
των χρηματοοικονομικών προϊόντων του 
ίδιου του ιδρύματος και τη διασφάλιση 
δίκαιης εμπορίας χρηματοοικονομικών 
προϊόντων ·

19. 1. ζητεί τροποποιήσεις της 
νομοθεσίας ώστε να εξασφαλιστεί η 
πρόσβαση σε ανεξάρτητες συμβουλές 
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, 
χωρίς αδικαιολόγητη προώθηση των 
χρηματοοικονομικών προϊόντων του ίδιου 
του ιδρύματος και ταυτόχρονα να 
διασφαλιστεί η κατάλληλη εμπορία όλων 
των σχετικών χρηματοοικονομικών 
προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 270
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί τροποποιήσεις της 
νομοθεσίας ώστε να εξασφαλιστεί η 
πρόσβαση σε ανεξάρτητες συμβουλές 
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, 
αποφεύγοντας παράλληλα την προώθηση 
των χρηματοοικονομικών προϊόντων του 
ίδιου του ιδρύματος και τη διασφάλιση 
δίκαιης εμπορίας χρηματοοικονομικών 
προϊόντων ·

19. ζητεί να εξεταστούν τροποποιήσεις 
του νομοθετικού πλαισίου ώστε να 
εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε ανεξάρτητες 
συμβουλές χρηματοπιστωτικών 
διαμεσολαβητών, αποφεύγοντας 
παράλληλα την προώθηση των 
χρηματοοικονομικών προϊόντων του ίδιου 
του ιδρύματος και τη διασφάλιση δίκαιης 
και διαφανούς εμπορίας 
χρηματοοικονομικών προϊόντων· επιπλέον, 
ζητεί από την Επιτροπή και την ESMA 
να διερευνήσουν τον αντίκτυπο των 
αντιπαροχών στην ποιότητα των 
συμβουλών·

Or. en

Τροπολογία 271
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Κώστας Μαυρίδης
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί τροποποιήσεις της 
νομοθεσίας ώστε να εξασφαλιστεί η 
πρόσβαση σε ανεξάρτητες συμβουλές 
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, 
αποφεύγοντας παράλληλα την προώθηση 
των χρηματοοικονομικών προϊόντων του 
ίδιου του ιδρύματος και τη διασφάλιση 
δίκαιης εμπορίας χρηματοοικονομικών 
προϊόντων·

19. ζητεί τροποποιήσεις της 
νομοθεσίας ώστε να εξασφαλιστεί η 
πρόσβαση σε ανεξάρτητες συμβουλές 
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, 
αποφεύγοντας παράλληλα την προώθηση 
των χρηματοοικονομικών προϊόντων του 
ίδιου του ιδρύματος και τη διασφάλιση 
δίκαιης εμπορίας χρηματοοικονομικών 
προϊόντων· συμφωνεί ότι ο ρόλος των 
αντιπαροχών στη διαμεσολάβηση και τη 
διανομή θα πρέπει να εξεταστεί 
περαιτέρω για να διασφαλιστεί ότι δεν θα 
προκύπτουν συγκρούσεις συμφερόντων 
και ότι οι χρηματοοικονομικές συμβουλές 
παρέχονται με δίκαιο, διαφανή και 
επαρκή τρόπο στους επενδυτές·

Or. en

Τροπολογία 272
Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. υποστηρίζει μια ανανεωμένη 
στρατηγική βιώσιμης χρηματοδότησης 
με πλήρη συνέπεια προς το έργο της 
Ένωσης Κεφαλαιαγορών· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει τον ορισμό ενός 
οικολογικού σήματος για τα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα· 
υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα πρότυπο 
πράσινων ομολόγων της ΕΕ για πιο 
αξιόπιστα, συγκρίσιμα και προσβάσιμα 
δεδομένα βιωσιμότητας, το οποίο θα 
επιτευχθεί με την εναρμόνιση των 
δεικτών βιωσιμότητας με συγκεκριμένους 
για κάθε τομέα βασικούς δείκτες 
απόδοσης· για ένα δημόσιο μητρώο 
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δεδομένων βιωσιμότητας της ΕΕ και για 
την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στο 
σύνολο της χρηματοπιστωτικής 
νομοθεσίας μέσω νομοθετικών 
αναθεωρήσεων, το οποίο θα επιτρέψει 
στους επενδυτές να ενεργούν καλύτερα 
βάσει των προτιμήσεών τους όσον αφορά 
τη βιωσιμότητα·

Or. en

Τροπολογία 273
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. υπογραμμίζει ότι οι έρευνες 
αγοράς με τη μέθοδο του «μυστικού 
πελάτη» είναι ένα σημαντικό εποπτικό 
εργαλείο που μπορεί να βελτιώσει 
σημαντικά τη συνέπεια και την 
αποτελεσματικότητα της προστασίας των 
καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ· καλεί 
την ESMA να κάνει πλήρη χρήση της 
νέας συντονιστικής αρμοδιότητάς της με 
την προώθηση ερευνών αγοράς με τη 
μέθοδο του «μυστικού πελάτη» σε 
ολόκληρη την ΕΕ για να εντοπιστούν 
πρακτικές καταχρηστικών πωλήσεων και 
να διασφαλιστεί ότι τυχόν ευρήματα μη 
συμμόρφωσης με τους κανόνες 
προστασίας των καταναλωτών και 
επιχειρηματικής συμπεριφοράς 
ακολουθούνται από κατάλληλες ενέργειες 
επιβολής·

Or. en

Τροπολογία 274
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Κώστας Μαυρίδης
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. προτείνει στην Επιτροπή να 
εξετάσει την επιλογή των ατομικών 
λογαριασμών ταμιευτηρίου της ΕΕ, 
συμπληρωματικά προς τα εθνικά 
καθεστώτα, οι οποίοι θα μπορούσαν να 
αντιμετωπίσουν τον κατακερματισμό των 
εθνικών αγορών, καθώς λειτουργούν με 
ομοιόμορφο τρόπο και σε ετερογενείς 
αγορές, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα 
μεταφοράς και την ασφάλεια των 
αποταμιεύσεων·

Or. en

Τροπολογία 275
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. επιμένει ότι οι μικροεπενδυτές θα 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του 
θεματολογίου για τη βιώσιμη 
χρηματοδότηση και του θεματολογίου για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη της ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η 
μεθοδολογία του σήματος ταξινόμησης 
είναι σαφής και κατανοητή από τους 
μικροεπενδυτές·

Or. en

Τροπολογία 276
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19γ. συμμερίζεται την άποψη του 
φόρουμ υψηλού επιπέδου ότι οι 
περιπτώσεις καταχρηστικών πωλήσεων 
και η έλλειψη ένδικων μέσων για τους 
χρήστες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
αποτρέπουν τους μικροεπενδυτές από τις 
συναλλαγές στις κεφαλαιαγορές και ότι 
βασικός πυλώνας για την αποκατάσταση 
της εμπιστοσύνης στον κλάδο των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και την 
ενδυνάμωση των καταναλωτών είναι η 
καθιέρωση ενός αποτελεσματικού 
συστήματος συλλογικών ένδικων μέσων 
σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που να 
καλύπτει τόσο τους άμεσους όσο και τους 
έμμεσους επενδυτές· ζητεί να 
συμπεριληφθούν οι μεμονωμένες άμεσες 
επενδύσεις από μικροεπενδυτές σε 
μετοχικούς τίτλους και μέσα σταθερού 
εισοδήματος στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας σχετικά με τις 
αντιπροσωπευτικές αγωγές για την 
προστασία των συλλογικών συμφερόντων 
των καταναλωτών (COM/2018/0184) ή 
(COD/2018/0089) μέσω της 
συμπερίληψης της σχετικής νομοθεσίας, 
όπως ο κανονισμός για την κατάχρηση 
της αγοράς και η οδηγία για τα 
δικαιώματα των μετόχων, στο 
παράρτημα 1·

Or. en

Τροπολογία 277
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπογραμμίζει ότι η 
χρηματοοικονομική εκπαίδευση είναι 
απαραίτητη για την αντιμετώπιση της 

20. υπογραμμίζει ότι η 
χρηματοοικονομική εκπαίδευση μπορεί να 
βοηθήσει τα άτομα να κάνουν πιο 
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χαμηλής συμμετοχής των επενδυτών στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, εξαιτίας της 
έλλειψης γνώσεων, της δυσπιστίας και 
της απροθυμίας ανάληψης κινδύνων·

συνειδητές οικονομικές επιλογές 
σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους, ιδίως 
υπό το πρίσμα της όλο και πιο εύκολης 
πρόσβασης σε επενδυτικά προϊόντα 
υψηλού κινδύνου που παρέχει η 
ψηφιοποίηση· θεωρεί ότι η 
χρηματοοικονομική εκπαίδευση θα 
πρέπει να παράσχει μεγαλύτερη 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τις 
ευκαιρίες καθώς και τους κινδύνους και 
να αυξήσει την ικανότητα επιλογής και 
σύγκρισης προσιτών και κατάλληλων για 
κάθε άτομο μακροπρόθεσμων 
επενδυτικών προϊόντων, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη τις πτυχές της 
βιωσιμότητας· υπογραμμίζει ότι θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη την κοινωνική 
διάσταση και τη διάσταση του φύλου και 
ότι δεν υπάρχει μια ενιαία προσέγγιση για 
τη διαχείριση των οικονομικών 
υποθέσεων ενός ατόμου, επειδή τα άτομα 
με διαφορετικά εισοδήματα και επίπεδα 
πλούτου έχουν διαφορετική ανοχή στον 
κίνδυνο·

Or. en

Τροπολογία 278
Gunnar Beck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπογραμμίζει ότι η 
χρηματοοικονομική εκπαίδευση είναι 
απαραίτητη για την αντιμετώπιση της 
χαμηλής συμμετοχής των επενδυτών στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, εξαιτίας της 
έλλειψης γνώσεων, της δυσπιστίας και 
της απροθυμίας ανάληψης κινδύνων·

20. υπογραμμίζει ότι η 
χρηματοοικονομική εκπαίδευση είναι 
απαραίτητη για την αντιμετώπιση των 
κακών επενδυτικών αποφάσεων·

Or. en
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Τροπολογία 279
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπογραμμίζει ότι η 
χρηματοοικονομική εκπαίδευση είναι 
απαραίτητη για την αντιμετώπιση της 
χαμηλής συμμετοχής των επενδυτών στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, εξαιτίας της 
έλλειψης γνώσεων, της δυσπιστίας και 
της απροθυμίας ανάληψης κινδύνων·

20. υπογραμμίζει ότι η 
χρηματοοικονομική εκπαίδευση είναι 
απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι οι 
καταναλωτές γνωρίζουν τα δικαιώματά 
τους και τους κινδύνους που συνδέονται 
με τη συμμετοχή στη χρηματοπιστωτική 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 280
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπογραμμίζει ότι η 
χρηματοοικονομική εκπαίδευση είναι 
απαραίτητη για την αντιμετώπιση της 
χαμηλής συμμετοχής των επενδυτών στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, εξαιτίας της 
έλλειψης γνώσεων, της δυσπιστίας και της 
απροθυμίας ανάληψης κινδύνων·

20. υπογραμμίζει ότι η 
χρηματοοικονομική εκπαίδευση είναι 
απαραίτητη για την επιτάχυνση της 
συμμετοχής των επενδυτών στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, βάσει της 
αύξησης των γνώσεων, της εμπιστοσύνης 
και της ευαισθητοποίησης σχετικά με 
τους κινδύνους·

Or. en

Τροπολογία 281
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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20. υπογραμμίζει ότι η 
χρηματοοικονομική εκπαίδευση είναι 
απαραίτητη για την αντιμετώπιση της 
χαμηλής συμμετοχής των επενδυτών στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, εξαιτίας της 
έλλειψης γνώσεων, της δυσπιστίας και της 
απροθυμίας ανάληψης κινδύνων·

20. σημειώνει ότι η έλλειψη 
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και η 
πρόσβαση σε ευρεία ενημέρωση του 
κοινού σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές 
αγορές είναι ένας από τους λόγους που 
εξηγούν την έλλειψη νοοτροπίας 
μετοχικού κεφαλαίου στην ΕΕ· 
υπογραμμίζει ότι η χρηματοοικονομική 
εκπαίδευση είναι απαραίτητη για την 
αντιμετώπιση της χαμηλής συμμετοχής 
των επενδυτών στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές, εξαιτίας της έλλειψης γνώσεων, 
της δυσπιστίας και της απροθυμίας 
ανάληψης κινδύνων· επιμένει ότι μια 
ενημερωτική εκστρατεία που 
απευθύνεται στις ΜΜΕ σχετικά με τα 
εναλλακτικά χρηματοδοτικά μέσα που 
έχουν στη διάθεσή τους θα μπορούσε να 
συμβάλει σημαντικά στην εμβάθυνση της 
Ένωσης Κεφαλαιαγορών· προτρέπει την 
Επιτροπή να ξεκινήσει και να 
υποστηρίξει δημόσια προγράμματα στα 
κράτη μέλη για την προώθηση του 
χρηματοοικονομικού και ψηφιακού 
αλφαβητισμού χρησιμοποιώντας μια 
σειρά μέσων, συμπεριλαμβανομένων των 
ψηφιακών μέσων και των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να 
συνεργαστούν με τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις, ιδίως μέσω δημόσιων 
οργανισμών που δημιουργήθηκαν για 
αυτόν τον σκοπό·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπογραμμίζει ότι η 
χρηματοοικονομική εκπαίδευση είναι 
απαραίτητη για την αντιμετώπιση της 

20. υπογραμμίζει ότι η 
χρηματοοικονομική εκπαίδευση είναι 
απαραίτητη για την αντιμετώπιση της 
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χαμηλής συμμετοχής των επενδυτών στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, εξαιτίας της 
έλλειψης γνώσεων, της δυσπιστίας και της 
απροθυμίας ανάληψης κινδύνων·

χαμηλής συμμετοχής των επενδυτών στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, εξαιτίας της 
έλλειψης γνώσεων, της δυσπιστίας και της 
απροθυμίας ανάληψης κινδύνων· 
σημειώνει ότι η Ένωση Κεφαλαιαγορών 
θα πρέπει να στοχεύει στην προώθηση 
μιας «νοοτροπίας μετοχικού κεφαλαίου» 
για τους επενδυτές στην Ευρώπη και 
στην μετατροπή των αποταμιευτών σε 
επενδυτές, μεταξύ άλλων με την 
ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά 
τηλέφωνα που επιτρέπουν την ψηφοφορία 
ή την ψηφοφορία μέσω πληρεξουσίου 
από τα άτομα·

Or. en

Τροπολογία 283
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπογραμμίζει ότι η 
χρηματοοικονομική εκπαίδευση είναι 
απαραίτητη για την αντιμετώπιση της 
χαμηλής συμμετοχής των επενδυτών στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, εξαιτίας της 
έλλειψης γνώσεων, της δυσπιστίας και της 
απροθυμίας ανάληψης κινδύνων·

20. υπογραμμίζει ότι η 
χρηματοοικονομική εκπαίδευση είναι 
απαραίτητη για την αντιμετώπιση της 
χαμηλής συμμετοχής των επενδυτών στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, εξαιτίας της 
έλλειψης γνώσεων, της δυσπιστίας και της 
απροθυμίας ανάληψης κινδύνων· ζητεί την 
καθιέρωση ισχυρότερου 
προσανατολισμού στην κεφαλαιαγορά 
μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά, 
ιδίως για τους μικροεπενδυτές, 
προκειμένου να ξεπεραστεί η απροθυμία 
ανάληψης κινδύνων·

Or. en

Τροπολογία 284
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. τονίζει ότι η χρηματοοικονομική 
εκπαίδευση αποτελεί μεσοπρόθεσμο 
εργαλείο, το οποίο εμπλουτίζει το 
χρηματοπιστωτικό σύστημα και αποτελεί 
ένα σημαντικό βήμα προς τη συμμετοχή 
των μικροεπενδυτών στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές·

21. τονίζει, ωστόσο, ότι η 
χρηματοοικονομική εκπαίδευση αποτελεί 
μεσοπρόθεσμο εργαλείο, του οποίου οι 
επιπτώσεις είναι περιορισμένες λόγω των 
αναπόφευκτων γνωστικών μεροληψιών, 
της ταχύτητας αλλαγής των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και της 
απόλυτης πολυπλοκότητάς τους· 
υπογραμμίζει ότι η χρηματοοικονομική 
εκπαίδευση δεν μπορεί να 
αντικαταστήσει την πρόσβαση σε 
αξιόπιστες και αμερόληπτες 
επαγγελματικές χρηματοοικονομικές 
συμβουλές και ότι, ως εκ τούτου, μπορεί 
να διαδραματίσει συμπληρωματικό και 
μόνο ρόλο στην ισχυρή 
χρηματοοικονομική ρύθμιση και 
εποπτεία, στους εκτελεστούς κώδικες 
συμπεριφοράς για τους 
χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές και 
στους κανόνες που απαιτούν την παροχή 
σχετικών και κατανοητών πληροφοριών 
σχετικά με επενδυτικά προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 285
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. τονίζει ότι η χρηματοοικονομική 
εκπαίδευση αποτελεί μεσοπρόθεσμο 
εργαλείο, το οποίο εμπλουτίζει το 
χρηματοπιστωτικό σύστημα και αποτελεί 
ένα σημαντικό βήμα προς τη συμμετοχή 
των μικροεπενδυτών στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές·

21. τονίζει ότι η χρηματοοικονομική 
εκπαίδευση αποτελεί μεσοπρόθεσμο 
εργαλείο, το οποίο εμπλουτίζει το 
χρηματοπιστωτικό σύστημα και αποτελεί 
ένα σημαντικό βήμα προς τη συμμετοχή 
των μικροεπενδυτών στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές· σημειώνει, 
ωστόσο, ότι, μέχρι στιγμής, η 
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χρηματοοικονομική εκπαίδευση είχε 
εξαιρετικά περιορισμένη επιτυχία στην 
προώθηση και ενίσχυση των συναλλαγών 
μετοχικού κεφαλαίου, τόσο σε εθνικό όσο 
και σε διασυνοριακό επίπεδο·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. τονίζει ότι η χρηματοοικονομική 
εκπαίδευση αποτελεί μεσοπρόθεσμο 
εργαλείο, το οποίο εμπλουτίζει το 
χρηματοπιστωτικό σύστημα και αποτελεί 
ένα σημαντικό βήμα προς τη συμμετοχή 
των μικροεπενδυτών στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές·

21. τονίζει ότι η χρηματοοικονομική 
εκπαίδευση αποτελεί μεσοπρόθεσμο 
εργαλείο, το οποίο εμπλουτίζει το 
χρηματοπιστωτικό σύστημα και αποτελεί 
ένα σημαντικό βήμα προς τη συμμετοχή 
των μικροεπενδυτών στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές· σημειώνει ότι 
τα προγράμματα συμμετοχής των 
εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο είναι 
από τα πιο αποτελεσματικά μέσα για την 
αύξηση της οικονομικής 
ευαισθητοποίησης και του αλφαβητισμού 
για τους ενήλικες πολίτες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 287
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
την ανάπτυξη της συμμετοχής των 
εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο και 
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της κατανομής των κερδών, ως εργαλείο 
για τη βελτίωση της εταιρικής 
διακυβέρνησης και της βιωσιμότητας 
των εταιρειών, μειώνοντας παράλληλα τις 
ανισότητες καθώς και τον κίνδυνο 
απώλειας θέσεων εργασίας στη διάρκεια 
ύφεσης· τονίζει ότι τέτοια μέτρα θα 
πρέπει να είναι επιπλέον των σταθερών 
μισθών και των παροχών και να μην 
αποπροσανατολίζουν από την ανάγκη 
διασφάλισης ότι οι μισθοί των 
εργαζομένων τους εξασφαλίζουν ένα 
αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης·

Or. en

Τροπολογία 288
Gunnar Beck, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν προγράμματα 
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στα 
σχολικά προγράμματα σπουδών με στόχο 
την ανάπτυξη αυτονομίας σε οικονομικά 
ζητήματα· προτείνει να συμπεριληφθεί το 
θέμα αυτό στη μελέτη του Προγράμματος 
Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών (PISA)·

22. προτείνει στα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν προγράμματα 
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στα 
σχολικά προγράμματα σπουδών με στόχο 
την ανάπτυξη αυτονομίας σε οικονομικά 
ζητήματα· προτείνει να συμπεριληφθεί το 
θέμα αυτό στη μελέτη του Προγράμματος 
Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών (PISA)· 
καλεί τα κράτη μέλη να μην αναθέσουν σε 
τρίτους τη σύνταξη τέτοιων 
προγραμμάτων αλφαβητισμού στον 
χρηματοπιστωτικό κλάδο, το οποίο 
αποτελεί δυστυχώς κοινή πρακτική στον 
νομοθετικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 289
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν προγράμματα 
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στα 
σχολικά προγράμματα σπουδών με στόχο 
την ανάπτυξη αυτονομίας σε οικονομικά 
ζητήματα· προτείνει να συμπεριληφθεί το 
θέμα αυτό στη μελέτη του Προγράμματος 
Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών (PISA)·

22. προτρέπει τα κράτη μέλη, καθώς 
και, κατά περίπτωση, τις αρμόδιες 
περιφερειακές, τοπικές ή άλλες δημόσιες 
αρχές, να εξετάσουν το ενδεχόμενο να 
συμπεριλάβουν ή να επεκτείνουν 
προγράμματα χρηματοοικονομικού 
αλφαβητισμού στα σχολικά προγράμματα 
σπουδών με στόχο την ανάπτυξη 
αυτονομίας σε οικονομικά ζητήματα· 
προτείνει ότι τέτοια προγράμματα θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 
βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες, 
όπως ο ανατοκισμός, οι αποδόσεις και οι 
ετήσιες πρόσοδοι και η διάκριση μεταξύ 
ομολόγων και μετοχών· προτείνει να 
συμπεριληφθεί ο χρηματοοικονομικός 
αλφαβητισμός στη μελέτη του 
Προγράμματος Διεθνούς Αξιολόγησης 
Μαθητών (PISA)·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν προγράμματα 
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στα 
σχολικά προγράμματα σπουδών με στόχο 
την ανάπτυξη αυτονομίας σε οικονομικά 
ζητήματα· προτείνει να συμπεριληφθεί το 
θέμα αυτό στη μελέτη του Προγράμματος 
Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών (PISA)·

22. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν τον χρηματοοικονομικό 
αλφαβητισμό σε όλα τα προγράμματα 
σπουδών από το σχολείο έως το 
πανεπιστήμιο, με εξελικτικά 
προγράμματα προσαρμοσμένα στις 
ανάγκες των μαθητών και των μαθητών 
και με στόχο την ανάπτυξη αυτονομίας σε 
οικονομικά ζητήματα· προτείνει να 
συμπεριληφθεί το θέμα αυτό στη μελέτη 
του Προγράμματος Διεθνούς Αξιολόγησης 
Μαθητών (PISA)·
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Or. en

Τροπολογία 291
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν προγράμματα 
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στα 
σχολικά προγράμματα σπουδών με στόχο 
την ανάπτυξη αυτονομίας σε οικονομικά 
ζητήματα· προτείνει να συμπεριληφθεί το 
θέμα αυτό στη μελέτη του Προγράμματος 
Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών (PISA)·

22. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν προγράμματα 
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στα 
σχολικά προγράμματα σπουδών με στόχο 
την ανάπτυξη αυτονομίας σε οικονομικά 
ζητήματα·

Or. en

Τροπολογία 292
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν προγράμματα 
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στα 
σχολικά προγράμματα σπουδών με στόχο 
την ανάπτυξη αυτονομίας σε οικονομικά 
ζητήματα· προτείνει να συμπεριληφθεί το 
θέμα αυτό στη μελέτη του Προγράμματος 
Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών (PISA)·

22. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν προγράμματα 
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στα 
σχολικά προγράμματα σπουδών με στόχο 
την ανάπτυξη αυτονομίας σε οικονομικά 
ζητήματα·

Or. en

Τροπολογία 293
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. πιστεύει ότι το να είναι οι πολίτες 
πιο ενημερωμένοι και καλύτερα 
εκπαιδευμένοι σε οικονομικά ζητήματα 
είναι επωφελές για τα δημοκρατικά 
συστήματα, συμβάλλει στη σταθερότητα 
των χρηματοπιστωτικών συστημάτων 
και προάγει τη διαφάνεια και τα 
καθήκοντα ενημέρωσης των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων· ζητεί 
προγράμματα για την εκπαίδευση των 
πολιτών, τα οποία θα αυξήσουν την 
ικανότητά τους να ασκούν δημοκρατικό 
έλεγχο στις κυβερνήσεις τους·

Or. en

Τροπολογία 294
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. ζητεί να προωθηθεί η συμμετοχή 
των εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο 
ως τρόπος ενθάρρυνσης της συμμετοχής 
των πολιτών στις κεφαλαιαγορές και 
συμβολής στην ανάπτυξη μιας 
νοοτροπίας μετοχικού κεφαλαίου· 
προτείνει ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει, 
για παράδειγμα, μέσω μιας πολύγλωσσης 
πύλης της ΕΕ για την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με το καθεστώς και την 
ενημέρωση σχετικά με τα οφέλη του·

Or. en

Τροπολογία 295
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Frances Fitzgerald

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. ενθαρρύνει τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα να αναπτύξουν και να 
εφαρμόσουν προγράμματα που στοχεύουν 
στην επέκταση του χρηματοοικονομικού 
αλφαβητισμού και της ικανότητας και 
στη δημιουργία ευκαιριών 
χρηματοπιστωτικής ένταξης για όλους 
τους πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 296
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
της επανεξέταση της σύστασης του 
Συμβουλίου σχετικά με τις βασικές 
ικανότητες της δια βίου μάθησης, 
προκειμένου να καθιερωθεί ο 
χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός ως 
αυτόνομη βασική ικανότητα·

Or. en

Τροπολογία 297
Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. καλεί την Επιτροπή να 
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επανεξετάσει τη σύσταση του Συμβουλίου 
σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη 
διά βίου μάθηση και να συμπληρώσει τις 
βασικές ικανότητες με 
χρηματοοικονομική εκπαίδευση·

Or. de

Τροπολογία 298
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ψηφιοποίηση Ψηφιοποίηση και δεδομένα

Or. en

Τροπολογία 299
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. είναι της άποψης ότι η 
ψηφιοποίηση των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών μπορεί να αποτελέσει 
καταλύτη για την κινητοποίηση 
κεφαλαίων στην ΕΕ, μειώνοντας 
παράλληλα τα εμπόδια και αυξάνοντας 
την αποτελεσματικότητα της εποπτείας· 
τονίζει ότι ένα πλαίσιο της ΕΕ με υψηλά 
πρότυπα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο θα 
μπορούσε να συμβάλει στην οικοδόμηση 
της Ένωσης Κεφαλαιαγορών·

23. τονίζει ότι ένα πλαίσιο της ΕΕ με 
υψηλά πρότυπα ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο θα αποτελούσε σημαντικό 
βήμα·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. είναι της άποψης ότι η 
ψηφιοποίηση των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών μπορεί να αποτελέσει καταλύτη 
για την κινητοποίηση κεφαλαίων στην ΕΕ, 
μειώνοντας παράλληλα τα εμπόδια και 
αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της 
εποπτείας· τονίζει ότι ένα πλαίσιο της ΕΕ 
με υψηλά πρότυπα ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο θα μπορούσε να συμβάλει 
στην οικοδόμηση της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών·

23. είναι της άποψης ότι η 
ψηφιοποίηση των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών μπορεί να αποτελέσει καταλύτη 
για την κινητοποίηση κεφαλαίων και θα 
μπορούσε να συμβάλει στην 
αντιμετώπιση του κατακερματισμού των 
χρηματοπιστωτικών αγορών στην ΕΕ, 
αυξάνοντας παράλληλα την 
αποτελεσματικότητα της εποπτείας· τονίζει 
ότι ένα πλαίσιο της ΕΕ με υψηλά πρότυπα 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο θα 
μπορούσε να συμβάλει στην οικοδόμηση 
της Ένωσης Κεφαλαιαγορών· σημειώνει 
ότι η εξασφάλιση ισχυρής προστασίας 
από απειλές κατά της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο και άλλες απειλές που 
σχετίζονται με την ψηφιοποίηση, καθώς 
και η εξισορρόπηση της υπερβολικής 
εξάρτησης από παρόχους υπηρεσιών 
ΤΠΕ εκτός ΕΕ ή προϊόντων που 
αναπτύχθηκαν από συμμετέχοντες στην 
αγορά με έδρα εκτός της ΕΕ, μέσω της 
διευκόλυνσης της ανάπτυξης και της 
ενίσχυσης των παρόχων υπηρεσιών και 
προϊόντων ΤΠΕ της ΕΕ, είναι 
καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση 
της οικονομικής ανεξαρτησίας και της 
στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 301
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. είναι της άποψης ότι η 
ψηφιοποίηση των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών μπορεί να αποτελέσει καταλύτη 
για την κινητοποίηση κεφαλαίων στην ΕΕ, 
μειώνοντας παράλληλα τα εμπόδια και 
αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της 
εποπτείας· τονίζει ότι ένα πλαίσιο της ΕΕ 
με υψηλά πρότυπα ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο θα μπορούσε να συμβάλει 
στην οικοδόμηση της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών·

23. είναι της άποψης ότι η 
ψηφιοποίηση των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών μπορεί να αποτελέσει καταλύτη 
για την κινητοποίηση κεφαλαίων στην ΕΕ, 
μειώνοντας παράλληλα τα εμπόδια και τα 
έξοδα και αυξάνοντας τον ανταγωνισμό 
και την αποτελεσματικότητα της 
εποπτείας· τονίζει ότι ένα πλαίσιο της ΕΕ 
με υψηλά πρότυπα ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, ακεραιότητας της αγοράς 
και προστασίας των επενδυτών είναι 
απαραίτητο για την περαιτέρω ανάπτυξη 
μιας βιώσιμης και λειτουργικής Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών·

Or. en

Τροπολογία 302
Gunnar Beck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. είναι της άποψης ότι η 
ψηφιοποίηση των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών μπορεί να αποτελέσει καταλύτη 
για την κινητοποίηση κεφαλαίων στην ΕΕ, 
μειώνοντας παράλληλα τα εμπόδια και 
αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της 
εποπτείας· τονίζει ότι ένα πλαίσιο της ΕΕ 
με υψηλά πρότυπα ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο θα μπορούσε να συμβάλει 
στην οικοδόμηση της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών·

23. είναι της άποψης ότι η 
ψηφιοποίηση των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών μπορεί να αποτελέσει καταλύτη 
για την κινητοποίηση κεφαλαίων στην ΕΕ, 
μειώνοντας παράλληλα τα εμπόδια και 
αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της 
εποπτείας· τονίζει ότι ένα πλαίσιο της ΕΕ 
με υψηλά πρότυπα ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο και ιδιωτικότητας θα 
μπορούσε να συμβάλει στην οικοδόμηση 
της Ένωσης Κεφαλαιαγορών·

Or. en

Τροπολογία 303
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. είναι της άποψης ότι η 
ψηφιοποίηση των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών μπορεί να αποτελέσει καταλύτη 
για την κινητοποίηση κεφαλαίων στην ΕΕ, 
μειώνοντας παράλληλα τα εμπόδια και 
αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της 
εποπτείας· τονίζει ότι ένα πλαίσιο της ΕΕ 
με υψηλά πρότυπα ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο θα μπορούσε να συμβάλει 
στην οικοδόμηση της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών·

23. είναι της άποψης ότι η 
ψηφιοποίηση των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών μπορεί να αποτελέσει καταλύτη 
για την κινητοποίηση κεφαλαίων στην ΕΕ, 
μειώνοντας παράλληλα τα εμπόδια και 
αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της 
εποπτείας· επισημαίνει ότι η ψηφιακή 
χρηματοδότηση διαθέτει ένα ισχυρό 
στοιχείο κεφαλαιακών ροών που 
προσελκύει διασυνοριακές επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 304
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. είναι της άποψης ότι η 
ψηφιοποίηση των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών μπορεί να αποτελέσει καταλύτη 
για την κινητοποίηση κεφαλαίων στην ΕΕ, 
μειώνοντας παράλληλα τα εμπόδια και 
αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της 
εποπτείας· τονίζει ότι ένα πλαίσιο της ΕΕ 
με υψηλά πρότυπα ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο θα μπορούσε να συμβάλει 
στην οικοδόμηση της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών·

23. είναι της άποψης ότι η 
ψηφιοποίηση των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών μπορεί να αποτελέσει καταλύτη 
για την κινητοποίηση κεφαλαίων στην ΕΕ, 
μειώνοντας παράλληλα τα εμπόδια και 
αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της 
εποπτείας· τονίζει ότι ένα πλαίσιο της ΕΕ 
με υψηλά πρότυπα ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο θα μπορούσε να συμβάλει 
στην οικοδόμηση της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών· σημειώνει ότι ένα τέτοιο 
πλαίσιο της ΕΕ θα πρέπει να είναι 
πρωτίστως κατάλληλο για την ψηφιακή 
εποχή και τεχνολογικά ουδέτερο·

Or. en

Τροπολογία 305
Johan Van Overtveldt
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. είναι της άποψης ότι η 
ψηφιοποίηση των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών μπορεί να αποτελέσει καταλύτη 
για την κινητοποίηση κεφαλαίων στην ΕΕ, 
μειώνοντας παράλληλα τα εμπόδια και 
αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της 
εποπτείας· τονίζει ότι ένα πλαίσιο της ΕΕ 
με υψηλά πρότυπα ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο θα μπορούσε να συμβάλει 
στην οικοδόμηση της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών·

23. είναι της άποψης ότι η 
ψηφιοποίηση των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών μπορεί να αποτελέσει καταλύτη 
για την κινητοποίηση κεφαλαίων στην ΕΕ, 
μειώνοντας παράλληλα τα εμπόδια και 
αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της 
εποπτείας· υπογραμμίζει ότι η 
ψηφιοποίηση δεν θα πρέπει ούτε να 
οδηγεί σε ρυθμιστικό αρμπιτράζ ούτε να 
μειώνει την προστασία των 
καταναλωτών, να περιορίζει την 
ασφάλεια ή να επιφέρει κινδύνους για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα· τονίζει 
ότι ένα πλαίσιο της ΕΕ με υψηλά πρότυπα 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο θα 
μπορούσε να συμβάλει στην οικοδόμηση 
της Ένωσης Κεφαλαιαγορών·

Or. en

Τροπολογία 306
Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. σημειώνει ότι οι μεγάλες εταιρείες 
τεχνολογίας και οι παγκόσμιες ψηφιακές 
πλατφόρμες προσφέρουν όλο και 
περισσότερο χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες και επωφελούνται από 
ανταγωνιστικά οφέλη, όπως οικονομίες 
κλίμακας, τεράστια διασυνοριακά δίκτυα 
χρηστών, εύκολη πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση και δυνατότητα 
συγκομιδής μεγάλων όγκων δεδομένων 
που παρέχονται από τους χρήστες μέσω 
τεχνολογιών επεξεργασίας δεδομένων, 
όπως η «ανάλυση μαζικών δεδομένων» 
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που δημιουργεί τεράστια προστιθέμενη 
αξία με ποικίλους τρόπους·

Or. en

Τροπολογία 307
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. καλεί την Επιτροπή να συμβάλει 
στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης για 
την ψηφιακή χρηματοδότηση για την 
καλύτερη πρόσβαση σε 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, το οποίο 
θα προσφέρει ευρύτερες επιλογές και 
μεγαλύτερη αποδοτικότητα των 
συναλλαγών·

Or. en

Τροπολογία 308
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. καλεί την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει τις επικείμενες 
επανεξετάσεις των κανονισμών για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες για να 
προωθήσει τη συμμετοχή επενδυτών και 
μετόχων μέσω ψηφιακών εργαλείων·

Or. en

Τροπολογία 309
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Κώστας Μαυρίδης
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23β. τονίζει ότι πολλοί ιδιώτες 
δανειστές δανείζουν ήδη κεφάλαια σε 
μικρές επιχειρήσεις, καθιστώντας τα 
κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία ένα μη 
παραδοσιακό κανάλι χρηματοδότησης 
για τις ΜΜΕ· επιμένει, εν προκειμένω, ότι 
απαιτείται σαφής καθοδήγηση σχετικά με 
την εφαρμοσιμότητα των ισχυουσών 
ρυθμιστικών και προληπτικών 
διαδικασιών σε σχέση με τα 
κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία που 
χαρακτηρίζονται ως χρηματοοικονομικά 
μέσα σε ό,τι αφορά την ενωσιακή 
νομοθεσία, προκειμένου να παρέχεται 
ρυθμιστική βεβαιότητα σχετικά με τα 
κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία· τονίζει ότι 
αυτή η καθοδήγηση πρέπει να παρέχεται 
με συνέπεια στο επίπεδο της ΕΕ, για να 
αποτρέπει τις διαφορετικές πρακτικές 
του χαρακτηρισμού και της εποπτείας 
από τις εθνικές αρχές, που δημιουργούν 
άνισους όρους ανταγωνισμού, 
ευνοϊκότερη δικαιοδοσία και ρυθμιστικό 
αρμπιτράζ στην εσωτερική αγορά·

Or. en

Τροπολογία 310
Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23β. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί την προσφορά 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από 
επιχειρήσεις «BigTech» και επίσης το 
πώς τα εγγενή ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα αυτών των φορέων 
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ενδέχεται να στρεβλώσουν τον 
ανταγωνισμό, να βλάψουν τα συμφέροντα 
των καταναλωτών και την καινοτομία· 
τονίζει ότι αυτές οι εταιρείες πρέπει να 
ρυθμίζονται και να εποπτεύονται ως 
εταιρείες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
στον βαθμό που προσφέρουν 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 311
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23β. καλεί την Επιτροπή να κινηθεί 
πρώτη, προκειμένου να δημιουργήσει ένα 
ευνοϊκό περιβάλλον ώστε να αυξηθούν οι 
ιδιωτικά χρηματοδοτούμενοι 
πρωταθλητές, οι επιχειρήσεις και οι 
κόμβοι χρηματοοικονομικής τεχνολογίας 
στην Ευρώπη για την προσέλκυση ξένου 
κεφαλαίου και επενδύσεων και επίσης να 
προωθήσει την ΕΕ να ανταγωνιστεί στις 
παγκόσμιες αγορές·

Or. en

Τροπολογία 312
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23β. τονίζει ότι οι αρχικές προσφορές 
εικονικών νομισμάτων, που ισοδυναμούν 
με αρχικές δημόσιες προσφορές για 
κρυπτονομίσματα, παρουσιάζουν 
δυναμικό για τη χρηματοδότηση των 



AM\1209082EL.docx 181/194 PE654.028v01-00

EL

ΜΜΕ, των καινοτόμων νεοφυών 
επιχειρήσεων και των επεκτεινόμενων 
επιχειρήσεων· υπογραμμίζει ότι οι 
αρχικές προσφορές εικονικών 
νομισμάτων μπορούν να διευκολύνουν 
την ανταλλαγή αξίας χωρίς την ανάγκη 
κεντρικής αρχής ή διαμεσολαβητή, το 
οποίο εξασφαλίζει περισσότερη 
αποτελεσματικότητα και επίσης τον 
εκδημοκρατισμό της χρηματοδότησης· 
σημειώνει, εν προκειμένω, ότι οι αρχικές 
προσφορές εικονικών νομισμάτων 
μπορούν να επιταχύνουν τη μεταφορά 
τεχνολογίας και μπορούν να αποτελέσουν 
ουσιαστικό μέρος της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τα πλεονεκτήματα της 
πρότασης νομοθετικού πλαισίου για τις 
αρχικές προσφορές εικονικών 
νομισμάτων και τις αρχικές προσφορές 
ανταλλαγών ώστε να προωθηθεί μια 
συνεκτική προσέγγιση της ΕΕ, να αυξηθεί 
η ασφάλεια δικαίου, η προστασία των 
επενδυτών και των καταναλωτών, να 
εκδίδονται προειδοποιήσεις και να 
μειωθούν οι κίνδυνοι που απορρέουν από 
την ασύμμετρη πληροφόρηση, τη δόλια 
συμπεριφορά και τις παράνομες 
δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 313
Gunnar Beck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επισημαίνει ότι τα «προστατευμένα 
περιβάλλοντα» («sandboxes») μπορεί να 
αποτελούν κατάλληλο εργαλείο για την 
ενίσχυση της καινοτομίας και της 
ανταγωνιστικότητας του τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· ζητεί από 
την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα 

24. επισημαίνει ότι τα «προστατευμένα 
περιβάλλοντα» («sandboxes») μπορεί να 
αποτελούν κατάλληλο εργαλείο για την 
ενίσχυση της καινοτομίας και της 
ανταγωνιστικότητας του τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·
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πανευρωπαϊκό «sandbox» για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 314
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επισημαίνει ότι τα «προστατευμένα 
περιβάλλοντα» («sandboxes») μπορεί να 
αποτελούν κατάλληλο εργαλείο για την 
ενίσχυση της καινοτομίας και της 
ανταγωνιστικότητας του τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· ζητεί από 
την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα 
πανευρωπαϊκό «sandbox» για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες·

24. επισημαίνει ότι το σκάνδαλο της 
Wirecard αποτελεί προειδοποίηση ότι τα 
«προστατευμένα περιβάλλοντα» 
(«sandboxes») που χρησιμοποιούνται ως 
εργαλείο για την ενίσχυση της καινοτομίας 
και της ανταγωνιστικότητας του τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μπορεί να 
συνιστούν σημαντικό κίνδυνο για την 
προστασία των καταναλωτών και των 
επενδυτών και να διευκολύνουν τη 
χρηματοοικονομική απάτη· ζητεί ένα 
πανευρωπαϊκό «sandbox» για τις νεοφυείς 
επιχειρήσεις στον τομέα της 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας για να 
επιδιώξει την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ 
του στόχου της ενίσχυσης της 
καινοτομίας και της χρηματοοικονομικής 
σταθερότητας και της προστασίας των 
επενδυτών και των καταναλωτών, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το 
μέγεθος, τη συστημική σημασία και τη 
διασυνοριακή δραστηριότητα των 
επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 315
Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επισημαίνει ότι τα «προστατευμένα 
περιβάλλοντα» («sandboxes») μπορεί να 
αποτελούν κατάλληλο εργαλείο για την 
ενίσχυση της καινοτομίας και της 
ανταγωνιστικότητας του τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· ζητεί από 
την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα 
πανευρωπαϊκό «sandbox» για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες·

24. επισημαίνει ότι τα «προστατευμένα 
περιβάλλοντα» («sandboxes») μπορεί να 
αποτελούν κατάλληλο εργαλείο για την 
ενίσχυση της καινοτομίας και της 
ανταγωνιστικότητας του τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· εκφράζει, 
ωστόσο, τον φόβο ότι τα «sandboxes» 
χαλαρώνουν την προληπτική εποπτεία 
των ταχέως αναπτυσσόμενων 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων· ζητεί 
από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
οποιοδήποτε ευρωπαϊκό «sandbox» για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες επιβάλλει 
αυστηρά όρια ως προς το μέγεθος των 
σχετικών επιχειρήσεων και δεν βλάπτει 
την ασφάλεια των καταναλωτών και τη 
σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επισημαίνει ότι τα «προστατευμένα 
περιβάλλοντα» («sandboxes») μπορεί να 
αποτελούν κατάλληλο εργαλείο για την 
ενίσχυση της καινοτομίας και της 
ανταγωνιστικότητας του τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· ζητεί από 
την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα 
πανευρωπαϊκό «sandbox» για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες·

24. επισημαίνει ότι τα «προστατευμένα 
περιβάλλοντα» («sandboxes») μπορεί να 
αποτελούν κατάλληλο εργαλείο για την 
ενίσχυση της καινοτομίας και της 
ανταγωνιστικότητας του τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, υπό την 
προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκείς 
διασφαλίσεις για την αποτροπή πιθανών 
απειλών για την ακεραιότητα, τη 
διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και 
την εύρυθμη λειτουργία των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και για τη 
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος· ζητεί από την Επιτροπή να 
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βασιστεί στην πείρα που αποκτήθηκε από 
το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τους 
Διαμεσολαβητές Καινοτομίας (EFIF) για 
να εκτιμήσει εάν ένα πανευρωπαϊκό 
«sandbox» για τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες θα παράσχει πρόσθετα οφέλη 
για τη χρηματοπιστωτική καινοτομία· 
υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο πανευρωπαϊκό 
«sandbox» θα πρέπει να δημιουργηθεί 
υπό την άμεση εποπτική αρμοδιότητα της 
μεικτής επιτροπής ΕΕΑ, σε συνεργασία 
με τις αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές·

Or. en

Τροπολογία 317
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επισημαίνει ότι τα «προστατευμένα 
περιβάλλοντα» («sandboxes») μπορεί να 
αποτελούν κατάλληλο εργαλείο για την 
ενίσχυση της καινοτομίας και της 
ανταγωνιστικότητας του τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· ζητεί από 
την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα 
πανευρωπαϊκό «sandbox» για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες·

24. επισημαίνει ότι τα «προστατευμένα 
περιβάλλοντα» («sandboxes») μπορεί να 
αποτελούν κατάλληλο εργαλείο για την 
ενίσχυση της καινοτομίας και της 
ανταγωνιστικότητας του τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· ζητεί από 
την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
δημιουργίας ενός πανευρωπαϊκού 
«sandbox» για τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη 
τα οφέλη και τους κινδύνους αυτών των 
εργαλείων και την απουσία κοινού 
ενωσιακού πλαισίου, όπως αναλύθηκε 
από τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές·

Or. en

Τροπολογία 318
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. ζητεί να καταβληθούν 
προσπάθειες για τη διατήρηση ίσων όρων 
ανταγωνισμού βάσει της πρόσβασης σε 
διασυνοριακά δεδομένα και ένα υψηλό 
επίπεδο προστασίας των δεδομένων και 
της ιδιωτικότητας των καταναλωτών, 
ώστε να καταστεί η ΕΕ ένα πλαίσιο με 
υψηλά πρότυπα ασφάλειας του 
κυβερνοχώρου, το οποίο θα μπορούσε να 
συμβάλει στην οικοδόμηση της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών·

Or. en

Τροπολογία 319
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. τονίζει την ανάγκη διορισμού ενός 
ενιαίου Ευρωπαίου επόπτη για την 
επίβλεψη των δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με κρυπτοπεριουσιακά 
στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει 
ενός κοινού εγχειριδίου κανόνων και 
εξουσιών παρέμβασης σε προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 320
Gunnar Beck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επισημαίνει ότι η Ευρώπη διαγράφεται



PE654.028v01-00 186/194 AM\1209082EL.docx

EL

ανταγωνίζεται για τα κεφάλαια σε μια 
παγκόσμια αγορά και ότι, ως αποτέλεσμα, 
οι πιο ολοκληρωμένες και 
αποτελεσματικές ευρωπαϊκές 
κεφαλαιαγορές έχουν ζωτική σημασία για 
την προστασία της οικονομικής 
κυριαρχίας της Ευρώπης, τη χρήση του 
ευρώ σε τρίτες χώρες και την 
προσέλκυση ξένων επενδυτών·

Or. en

Τροπολογία 321
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επισημαίνει ότι η Ευρώπη 
ανταγωνίζεται για τα κεφάλαια σε μια 
παγκόσμια αγορά και ότι, ως αποτέλεσμα, 
οι πιο ολοκληρωμένες και 
αποτελεσματικές ευρωπαϊκές 
κεφαλαιαγορές έχουν ζωτική σημασία για 
την προστασία της οικονομικής κυριαρχίας 
της Ευρώπης, τη χρήση του ευρώ σε τρίτες 
χώρες και την προσέλκυση ξένων 
επενδυτών·

25. επισημαίνει ότι οι ολοκληρωμένες, 
καλά ρυθμιζόμενες, σταθερές και 
αποτελεσματικές ευρωπαϊκές 
κεφαλαιαγορές έχουν ζωτική σημασία για 
την προστασία της οικονομικής κυριαρχίας 
της Ευρώπης σε διάφορους τομείς, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του 
ευρώ σε τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 322
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επισημαίνει ότι η Ευρώπη 
ανταγωνίζεται για τα κεφάλαια σε μια 
παγκόσμια αγορά και ότι, ως αποτέλεσμα, 

25. επισημαίνει ότι η Ευρώπη 
ανταγωνίζεται για τα κεφάλαια σε μια 
παγκόσμια αγορά και ότι, ως αποτέλεσμα, 
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οι πιο ολοκληρωμένες και 
αποτελεσματικές ευρωπαϊκές 
κεφαλαιαγορές έχουν ζωτική σημασία για 
την προστασία της οικονομικής κυριαρχίας 
της Ευρώπης, τη χρήση του ευρώ σε τρίτες 
χώρες και την προσέλκυση ξένων 
επενδυτών·

οι πιο ολοκληρωμένες, αποτελεσματικές 
και ανθεκτικές ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές 
έχουν ζωτική σημασία για την προστασία 
της οικονομικής κυριαρχίας της Ευρώπης, 
την ενθάρρυνση της χρήσης του ευρώ σε 
τρίτες χώρες και την προσέλκυση ξένων 
επενδυτών·

Or. en

Τροπολογία 323
Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Jessica Polfjärd

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επισημαίνει ότι η Ευρώπη 
ανταγωνίζεται για τα κεφάλαια σε μια 
παγκόσμια αγορά και ότι, ως αποτέλεσμα, 
οι πιο ολοκληρωμένες και 
αποτελεσματικές ευρωπαϊκές 
κεφαλαιαγορές έχουν ζωτική σημασία για 
την προστασία της οικονομικής κυριαρχίας 
της Ευρώπης, τη χρήση του ευρώ σε τρίτες 
χώρες και την προσέλκυση ξένων 
επενδυτών·

25. επισημαίνει ότι η Ευρώπη 
ανταγωνίζεται για τα κεφάλαια σε μια 
παγκόσμια αγορά και ότι, ως αποτέλεσμα, 
οι πιο ολοκληρωμένες και 
αποτελεσματικές ευρωπαϊκές 
κεφαλαιαγορές, καθώς και η αύξηση του 
επιμερισμού των κινδύνων μεταξύ των 
ενδιαφερομένων μερών, έχουν ζωτική 
σημασία για την προστασία της 
οικονομικής κυριαρχίας της Ευρώπης, τη 
χρήση του ευρώ σε τρίτες χώρες και την 
προσέλκυση ξένων επενδυτών·

Or. en

Τροπολογία 324
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επισημαίνει ότι η Ευρώπη 
ανταγωνίζεται για τα κεφάλαια σε μια 
παγκόσμια αγορά και ότι, ως αποτέλεσμα, 
οι πιο ολοκληρωμένες και 

25. επισημαίνει ότι η Ευρώπη 
ανταγωνίζεται για τα κεφάλαια σε μια 
παγκόσμια αγορά και ότι, ως αποτέλεσμα, 
οι πιο ολοκληρωμένες και 
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αποτελεσματικές ευρωπαϊκές 
κεφαλαιαγορές έχουν ζωτική σημασία για 
την προστασία της οικονομικής κυριαρχίας 
της Ευρώπης, τη χρήση του ευρώ σε τρίτες 
χώρες και την προσέλκυση ξένων 
επενδυτών·

αποτελεσματικές ευρωπαϊκές 
κεφαλαιαγορές έχουν ζωτική σημασία για 
την προστασία της οικονομικής κυριαρχίας 
της Ευρώπης, τη χρήση του ευρώ σε τρίτες 
χώρες και την προσέλκυση ξένων 
επενδυτών· πιστεύει ότι η έξοδος του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ 
καθιστά αυτόν τον στόχο ακόμη πιο 
σημαντικό και ότι θα πρέπει να 
επιδιωχθεί σύμφωνα με διαφανή κριτήρια 
βάσει κανόνων και όχι κατά περίπτωση·

Or. en

Τροπολογία 325
Gunnar Beck, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. επαναλαμβάνει ότι η νομοθεσία της 
ΕΕ προβλέπει τη δυνατότητα να 
θεωρούνται ισοδύναμοι οι κανόνες τρίτων 
χωρών βάσει μιας αναλογικής ανάλυσης με 
βάση τον κίνδυνο, και ότι οι αποφάσεις 
αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης· υπενθυμίζει 
ότι η ΕΕ μπορεί να ανακαλέσει μονομερώς 
οποιαδήποτε απόφαση ισοδυναμίας·

26. επαναλαμβάνει ότι η νομοθεσία της 
ΕΕ προβλέπει τη δυνατότητα να 
θεωρούνται ισοδύναμοι οι κανόνες τρίτων 
χωρών βάσει μιας αναλογικής ανάλυσης με 
βάση τον κίνδυνο· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ 
μπορεί να ανακαλέσει μονομερώς 
οποιαδήποτε απόφαση ισοδυναμίας·

Or. en

Τροπολογία 326
Christophe Hansen, Jessica Polfjärd, Λευτέρης Χριστοφόρου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. επαναλαμβάνει ότι η νομοθεσία της 
ΕΕ προβλέπει τη δυνατότητα να 
θεωρούνται ισοδύναμοι οι κανόνες τρίτων 

26.  επαναλαμβάνει ότι η νομοθεσία 
της ΕΕ προβλέπει τη δυνατότητα να 
θεωρούνται ισοδύναμοι οι κανόνες τρίτων 
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χωρών βάσει μιας αναλογικής ανάλυσης με 
βάση τον κίνδυνο, και ότι οι αποφάσεις 
αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης· υπενθυμίζει 
ότι η ΕΕ μπορεί να ανακαλέσει μονομερώς 
οποιαδήποτε απόφαση ισοδυναμίας·

χωρών βάσει μιας αναλογικής ανάλυσης με 
βάση τον κίνδυνο και τα γεγονότα, και ότι 
οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να 
λαμβάνονται μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης σε λογική βάση· υπενθυμίζει ότι η 
ΕΕ μπορεί να ανακαλέσει μονομερώς 
οποιαδήποτε απόφαση ισοδυναμίας·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. επαναλαμβάνει ότι η νομοθεσία της 
ΕΕ προβλέπει τη δυνατότητα να 
θεωρούνται ισοδύναμοι οι κανόνες τρίτων 
χωρών βάσει μιας αναλογικής ανάλυσης με 
βάση τον κίνδυνο, και ότι οι αποφάσεις 
αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης· υπενθυμίζει 
ότι η ΕΕ μπορεί να ανακαλέσει μονομερώς 
οποιαδήποτε απόφαση ισοδυναμίας·

26. επαναλαμβάνει ότι η νομοθεσία της 
ΕΕ προβλέπει τη δυνατότητα να 
θεωρούνται ισοδύναμοι οι κανόνες τρίτων 
χωρών βάσει μιας τεχνικής, αναλογικής 
ανάλυσης με βάση τον κίνδυνο, και ότι οι 
αποφάσεις αυτές θα πρέπει να 
λαμβάνονται μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ μπορεί να 
ανακαλέσει μονομερώς οποιαδήποτε 
απόφαση ισοδυναμίας· καλεί την 
Επιτροπή, σε συνεργασία με τις ΕΕΑ, και, 
κατά περίπτωση, με τις εθνικές αρμόδιες 
αρχές, να θεσπίσει ένα δυναμικό σύστημα 
παρακολούθησης των καθεστώτων 
ισοδυναμίας, στην περίπτωση 
ρυθμιστικών και εποπτικών αποκλίσεων 
τρίτων χωρών που θα μπορούσαν να 
ενέχουν δυνητικούς κινδύνους για την ΕΕ 
όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα, τη διαφάνεια της αγοράς, 
την ακεραιότητα της αγοράς, την 
προστασία των επενδυτών και των 
καταναλωτών και τους ίσους όρους 
ανταγωνισμού· τονίζει ότι η Επιτροπή θα 
πρέπει να καθιερώσει διαδικασίες 
έκτακτης ανάγκης για την ανάκληση 
αποφάσεων ισοδυναμίας σε περίπτωση 
που είναι αναγκαία η ανάληψη ταχείας 
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δράσης, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές 
συνέπειες της ανάκλησης έκτακτης 
ανάγκης μιας απόφασης ισοδυναμίας·

Or. en

Τροπολογία 328
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. επαναλαμβάνει ότι η νομοθεσία της 
ΕΕ προβλέπει τη δυνατότητα να 
θεωρούνται ισοδύναμοι οι κανόνες τρίτων 
χωρών βάσει μιας αναλογικής ανάλυσης με 
βάση τον κίνδυνο, και ότι οι αποφάσεις 
αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης· υπενθυμίζει 
ότι η ΕΕ μπορεί να ανακαλέσει μονομερώς 
οποιαδήποτε απόφαση ισοδυναμίας·

26. επαναλαμβάνει ότι η νομοθεσία της 
ΕΕ προβλέπει τη δυνατότητα να 
θεωρούνται ισοδύναμοι οι κανόνες τρίτων 
χωρών βάσει μιας αναλογικής ανάλυσης με 
βάση τον κίνδυνο, και ότι οι αποφάσεις 
αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης· τονίζει ότι, 
προκειμένου να διατηρηθεί η 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, οι ίσοι 
όροι ανταγωνισμού και η προστασία των 
επενδυτών και των καταναλωτών στην 
ΕΕ στο πλαίσιο μετά το Brexit, οι 
αποφάσεις ισοδυναμίας με το 
κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ θα πρέπει να 
είναι περιεκτικές και συνεκτικές και να 
συνοδεύονται από ενισχυμένες εποπτικές 
αρμοδιότητες έναντι των 
χρηματοπιστωτικών οντοτήτων τρίτων 
χωρών· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ μπορεί να 
ανακαλέσει μονομερώς οποιαδήποτε 
απόφαση ισοδυναμίας και ότι 
οποιαδήποτε απόκλιση από τα 
κανονιστικά πρότυπα της ΕΕ θα πρέπει 
να παρακολουθείται στενά·

Or. en

Τροπολογία 329
Danuta Maria Hübner
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. επαναλαμβάνει ότι η νομοθεσία της 
ΕΕ προβλέπει τη δυνατότητα να 
θεωρούνται ισοδύναμοι οι κανόνες τρίτων 
χωρών βάσει μιας αναλογικής ανάλυσης με 
βάση τον κίνδυνο, και ότι οι αποφάσεις 
αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης· υπενθυμίζει 
ότι η ΕΕ μπορεί να ανακαλέσει μονομερώς 
οποιαδήποτε απόφαση ισοδυναμίας·

26. επαναλαμβάνει ότι η νομοθεσία της 
ΕΕ προβλέπει τη δυνατότητα να 
θεωρούνται ισοδύναμοι οι κανόνες τρίτων 
χωρών βάσει μιας αναλογικής ανάλυσης με 
βάση τον κίνδυνο, και ότι οι αποφάσεις 
αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης· υπενθυμίζει 
ότι η ΕΕ μπορεί να ανακαλέσει μονομερώς 
οποιαδήποτε απόφαση ισοδυναμίας· 
τονίζει την ανάγκη διασφάλισης ότι οι 
εποπτικές αρχές της ΕΕ έχουν άμεσες 
εποπτικές αρμοδιότητες σε περίπτωση 
που οι δραστηριότητες ορισμένων 
εταιρειών τρίτων χωρών που 
αναγνωρίζονται βάσει του πλαισίου 
ισοδυναμίας της ΕΕ ενδέχεται να 
επηρεάσουν τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα, την ομαλή λειτουργία των 
αγορών ή την προστασία των επενδυτών·

Or. en

Τροπολογία 330
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. επισημαίνει ότι η φορολογία 
παραμένει βασική κινητήρια δύναμη των 
παγκόσμιων ροών κεφαλαίων· τονίζει 
συνεπώς τη σημασία της προσεκτικής 
εκτίμησης του αντίκτυπου οποιουδήποτε 
φόρου επί των χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών (ΦΧΣ) στις φιλοδοξίες της 
ΕΕ να αναπτύξει ισχυρές, παγκόσμια 
ελκυστικές, ανθεκτικές και βαθιές 
κεφαλαιαγορές με μεγαλύτερη 
ρευστότητα·
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Or. en

Τροπολογία 331
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26β. υπενθυμίζει την ανάγκη να 
διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα του 
κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ με διεθνώς 
συμφωνημένες αρχές από την Επιτροπή 
της Βασιλείας για την τραπεζική 
εποπτεία και το Συμβούλιο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας·

Or. en

Τροπολογία 332
Gunnar Beck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. ζητεί να αναληφθεί δράση για την 
ενίσχυση του διεθνούς ρόλου και της 
χρήσης του ευρώ, συμπληρώνοντας την 
Οικονομική και Νομισματική Ένωση, την 
Ένωση Κεφαλαιαγορών και την 
Τραπεζική Ένωση, υποστηρίζοντας την 
ανάπτυξη ευρωομολόγων για τις αγορές 
εμπορευμάτων και ενισχύοντας τον ρόλο 
του ευρώ ως νομίσματος αναφοράς·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 333
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. ζητεί να αναληφθεί δράση για την 
ενίσχυση του διεθνούς ρόλου και της 
χρήσης του ευρώ, συμπληρώνοντας την 
Οικονομική και Νομισματική Ένωση, την 
Ένωση Κεφαλαιαγορών και την Τραπεζική 
Ένωση, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη 
ευρωομολόγων για τις αγορές 
εμπορευμάτων και ενισχύοντας τον ρόλο 
του ευρώ ως νομίσματος αναφοράς·

27. επισημαίνει ότι η ολοκλήρωση και 
η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου και της 
χρήσης του ευρώ, συμπληρώνοντας την 
Οικονομική και Νομισματική Ένωση, την 
Ένωση Κεφαλαιαγορών και την Τραπεζική 
Ένωση θα μπορούσαν να αυξήσουν τη 
διεθνή χρήση του ευρώ·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. επαναλαμβάνει την ανάγκη για πιο 
εξορθολογισμένη και κωδικοποιημένη 
εκπροσώπηση της ΕΕ σε πολυμερείς 
οργανισμούς/φορείς, μετά το ψήφισμα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης 
Απριλίου 2016, σχετικά με τον ρόλο της 
ΕΕ στο πλαίσιο διεθνών οικονομικών, 
νομισματικών και ρυθμιστικών 
οργανισμών και οργάνων· σημειώνει ότι η 
προώθηση των αξιών της ΕΕ και της 
παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας του 
χρηματοπιστωτικού τομέα της ΕΕ κατά 
τη χάραξη πολιτικής σε ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο είναι ακόμη πιο κρίσιμη, 
δεδομένης της περαιτέρω πόλωσης της 
πολυμερούς παγκόσμιας τάξης·

Or. en
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Τροπολογία 335
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. θεωρεί ότι θα πρέπει να 
διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού 
στις μελλοντικές σχέσεις με το Ηνωμένο 
Βασίλειο μετά τη μεταβατική περίοδο 
που θα προάγουν τη σταθερότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 336
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

28. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 
Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις ΕΕΑ και 
στην ΕΚΤ.

Or. en


