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Amendamentul 1
Fabio Massimo Castaldo, Clara Ponsatí Obiols

Propunere de rezoluție
Referirea 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere articolul 31 din 
Directiva (UE) 2019/2162 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 27 noiembrie 2019 privind emisiunea 
de obligațiuni garantate și supravegherea 
publică a obligațiunilor garantate și de 
modificare a Directivelor 2009/65/CE și 
2014/59/UE, în temeiul căruia Comisia 
Europeană adoptă un raport privind 
posibilitatea introducerii unui instrument 
de dublu recurs denumit „titluri garantate 
europene” (ESN),

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 3 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 9 iulie 2020 intitulată 
„Pregătirea pentru schimbări. 
Comunicare privind gradul de pregătire la 
sfârșitul perioadei de tranziție între 
Uniunea Europeană și Regatul Unit” 
[COM(2020)0324],

Or. en

Amendamentul 3
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Fabio Massimo Castaldo, Clara Ponsatí Obiols

Propunere de rezoluție
Referirea 5 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 
4 iulie 2017 intitulată „Calea către un 
cadru paneuropean pentru obligațiunile 
garantate”, care a invitat Comisia 
Europeană să includă în noua directivă 
privind obligațiunile garantate referințe 
specifice la un cadru juridic pentru ESN, 
cum ar fi recursul dual, supravegherea 
publică specială, autonomia patrimonială 
în caz de faliment și cerințe de 
transparență,

Or. en

Amendamentul 4
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 5 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere rezultatele 
Studiului BCE referitor la accesul la 
finanțare al întreprinderilor realizat de 
BCE,

Or. en

Amendamentul 5
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 5 b (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Previziunile 
economice din vara anului 2020 realizate 
de Comisie,

Or. en

Amendamentul 6
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Raportul nr. 1 de 
revizuire a MiFID II/MiFIR întocmit de 
Autoritatea Europeană pentru Valori 
Mobiliare și Piețe (ESMA) privind 
evoluția prețurilor pentru datele 
pretranzacționare și posttranzacționare și 
privind sistemul centralizat de raportare 
pentru instrumentele de capital,

Or. en

Amendamentul 7
Clara Ponsatí Obiols

Propunere de rezoluție
Referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția 
Parlamentului European din 8 octombrie 
2015 referitoare la legislația privind 
creditele ipotecare și la instrumentele 
financiare riscante în Spania [2015/2740 
(RSP)],

Or. en
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Amendamentul 8
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel, Costas Mavrides

Propunere de rezoluție
Referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Planul de acțiune 
privind FinTech al Comisiei Europene 
din martie 2018,

Or. en

Amendamentul 9
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât toate acțiunile întreprinse 
pentru crearea unei uniuni a piețelor de 
capital (UPC) ar trebui să aibă drept 
obiectiv să îmbunătățească gama de 
opțiuni de finanțare oferite 
întreprinderilor și cetățenilor, precum și o 
gamă mai largă de oferte de investiții mai 
atractive;

A. întrucât toate acțiunile întreprinse 
pentru crearea unei uniuni a piețelor de 
capital (UPC) ar trebui să urmărească 
îmbunătățirea accesului la finanțare 
pentru întreprinderile din economia reală 
care se confruntă cu dificultăți în 
obținerea acestuia, în special pentru cele 
sustenabile, sau să ofere cetățenilor 
opțiuni mai bune de investiții, adică 
simple și transparente, în conformitate cu 
toleranța lor la risc;

Or. en

Amendamentul 10
Gunnar Beck

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul



AM\1209082RO.docx 7/178 PE654.028v01-00

RO

A. întrucât toate acțiunile întreprinse 
pentru crearea unei uniuni a piețelor de 
capital (UPC) ar trebui să aibă drept 
obiectiv să îmbunătățească gama de 
opțiuni de finanțare oferite întreprinderilor 
și cetățenilor, precum și o gamă mai largă 
de oferte de investiții mai atractive;

A. întrucât toate acțiunile întreprinse 
pentru crearea unei uniuni a piețelor de 
capital (UPC) ar trebui să aibă drept 
obiectiv să îmbunătățească și să diversifice 
opțiunile de finanțare stabile și sustenabile 
oferite întreprinderilor și cetățenilor, 
precum și o gamă mai largă de oferte de 
investiții mai atractive, menținând în 
același timp stabilitatea economică și 
reducând la minimum riscul financiar;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât toate acțiunile întreprinse 
pentru crearea unei uniuni a piețelor de 
capital (UPC) ar trebui să aibă drept 
obiectiv să îmbunătățească gama de opțiuni 
de finanțare oferite întreprinderilor și 
cetățenilor, precum și o gamă mai largă de 
oferte de investiții mai atractive;

A. întrucât toate acțiunile întreprinse 
pentru crearea unei uniuni a piețelor de 
capital (UPC) ar trebui să aibă drept 
obiective principale să îmbunătățească 
gama de opțiuni de finanțare oferite 
întreprinderilor și cetățenilor, precum și să 
stimuleze disponibilitatea unei game mai 
largi de oferte de investiții mai atractive, 
cu scopul de a stimula participarea 
financiară și de a transforma deponenții 
în investitori; întrucât accesul la 
finanțarea prin capitaluri proprii pentru 
IMM-uri, antreprenori și economia 
socială a devenit și mai crucial pentru 
redresarea în urma pandemiei de COVID-
19;

Or. en

Amendamentul 12
Johan Van Overtveldt
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Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât toate acțiunile întreprinse 
pentru crearea unei uniuni a piețelor de 
capital (UPC) ar trebui să aibă drept 
obiectiv să îmbunătățească gama de opțiuni 
de finanțare oferite întreprinderilor și 
cetățenilor, precum și o gamă mai largă de 
oferte de investiții mai atractive;

A. întrucât finanțarea prin credite 
bancare nu este, în sine, suficientă pentru 
a asigura cantitatea de credit necesară 
economiei UE pentru a se redresa în 
urma crizei, ci, mai degrabă, ar trebui 
completată cu o finanțare sporită bazată 
pe piață; întrucât, prin urmare, toate 
acțiunile întreprinse pentru crearea unei 
uniuni a piețelor de capital (UPC) ar trebui 
să aibă drept obiectiv să îmbunătățească 
gama de opțiuni de finanțare oferite 
întreprinderilor și cetățenilor, precum și o 
gamă mai largă de oferte de investiții mai 
atractive;

Or. en

Amendamentul 13
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât piețele de capital oferă 
oportunități investitorilor care urmăresc 
să obțină venituri și întreprinderilor care 
urmăresc să obțină finanțare, dar, în 
același timp, ele sunt în mod inerent 
riscante și predispuse la o viziune pe 
termen scurt; întrucât cauzele riscurilor 
de pe piețele de capital includ excesul de 
economii orientate către profit în 
detrimentul unor oportunități de investiții 
de bună calitate, oferta scăzută de active 
sigure și ratele persistent scăzute ale 
dobânzii; întrucât aceste riscuri sunt 
susceptibile să crească în continuare pe 
termen scurt și mediu, ca urmare a 
incertitudinii economice și fiscale extreme 
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aduse de criza provocată de pandemia de 
COVID-19 și, pe termen mediu și lung, a 
riscurilor financiare legate de schimbările 
climatice;

Or. en

Amendamentul 14
Jonás Fernández

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât UPC ar trebui să asigure 
un mediu de reglementare care să 
diminueze riscurile pentru stabilitatea 
financiară și să protejeze în mod adecvat 
interesele investitorilor mici, ale 
pensionarilor și ale consumatorilor și să 
protejeze aspectele de mediu, sociale și de 
guvernanță (MSG);

Or. en

Amendamentul 15
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel, Costas Mavrides

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât UPC ar trebui să asigure 
un mediu de reglementare care să 
diminueze riscurile pentru stabilitatea 
financiară și să protejeze în mod adecvat 
interesele investitorilor mici, ale 
pensionarilor și ale consumatorilor;

Or. en
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Amendamentul 16
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât piața internă a UE se 
caracterizează prin concurență deschisă, 
un cadru de reglementare, dependența de 
standarde internaționale și cooperarea în 
domeniul supravegherii; întrucât, prin 
urmare, strategia UPC ar trebui să se 
bazeze pe aceleași principii;

Or. en

Amendamentul 17
Alfred Sant, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Marc Angel, Costas Mavrides

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât dezvoltarea unei UPC se 
realizează în mod necesar în paralel cu 
aprofundarea uniunii economice și 
monetare și, în special, cu finalizarea 
uniunii bancare și crearea unui 
mecanism de stabilizare fiscală pentru 
zona euro în ansamblu; întrucât UPC 
trebuie să fie completată prin măsuri 
politice anticiclice pentru încurajarea 
cererii agregate și reducerea 
inegalităților;

Or. en

Amendamentul 18
Jonás Fernández

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât un cadru care să permită 
investiții publice sustenabile, și anume 
introducerea unei reguli de aur de 
excludere a investițiilor sustenabile din 
calculul deficitului UE, este esențial 
pentru a completa inițiativele ulterioare 
din cadrul UPC cu scopul de a regrupa 
investițiile private și de a promova 
alocarea sustenabilă și pe termen lung de 
capital privat;

Or. en

Amendamentul 19
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât piețele de capital din UE 
ar putea ajuta cel mai mult economia și 
redresarea economică atât de necesară 
atunci când sunt transparente, 
competitive, reziliente, compensate central 
și susținute de o reglementare echitabilă;

Or. en

Amendamentul 20
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât anumiți investitori au o 
toleranță mai mare la risc decât alții și 
întrucât nu toate întreprinderile pot avea 
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acces la și pot beneficia de finanțare de pe 
piața de capital;

Or. en

Amendamentul 21
Jonás Fernández

Propunere de rezoluție
Considerentul Ac (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ac. întrucât crearea unui activ sigur 
pentru zona euro este esențială pentru 
integrarea financiară și dezvoltarea unei 
UPC; întrucât un activ sigur în UE este 
necesar pentru crearea unei piețe 
europene de obligațiuni integrate, 
profunde și lichide, ca piesă centrală a 
UPC, care ar putea servi drept punct de 
referință în stabilirea prețurilor din zona 
euro pentru evaluarea obligațiunilor, a 
acțiunilor și a altor active, și de asemenea, 
ca garanție în toată zona euro;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ac (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ac. întrucât armonizarea legislativă 
rămâne insuficientă pentru a crea o piață 
de capital cu adevărat europeană dacă 
rămân în vigoare practici naționale 
divergente de punere în aplicare, 
supraveghere și executare;

Or. en
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Amendamentul 23
Jonás Fernández

Propunere de rezoluție
Considerentul Ad (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ad. întrucât armonizarea legislativă 
rămâne insuficientă pentru a crea o piață 
de capital cu adevărat europeană dacă 
rămân în vigoare practici naționale 
divergente de punere în aplicare, 
supraveghere și executare;

Or. en

Amendamentul 24
José Gusmão

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât acțiunile întreprinse până 
în prezent pentru a realiza UPC se 
îndreaptă în direcția cea bună; întrucât 
mai sunt încă multe de făcut în ceea ce 
privește precizia, eficacitatea și 
simplificarea măsurilor adoptate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 25
Gunnar Beck

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât acțiunile întreprinse până 
în prezent pentru a realiza UPC se 

B. întrucât mai sunt încă multe de 
făcut în ceea ce privește precizia, 
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îndreaptă în direcția cea bună; întrucât 
mai sunt încă multe de făcut în ceea ce 
privește precizia, eficacitatea și 
simplificarea măsurilor adoptate;

eficacitatea și simplificarea măsurilor 
adoptate;

Or. en

Amendamentul 26
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât acțiunile întreprinse până în 
prezent pentru a realiza UPC se îndreaptă 
în direcția cea bună; întrucât mai sunt încă 
multe de făcut în ceea ce privește precizia, 
eficacitatea și simplificarea măsurilor 
adoptate;

B. întrucât acțiunile întreprinse până în 
prezent pentru a realiza UPC nu au reușit 
să canalizeze mai mult capital către 
întreprinderi sustenabile și nici să ofere 
investitorilor oportunități mai bune de 
investiții în funcție de toleranța la risc a 
acestora; întrucât mai sunt multe de făcut 
în ceea ce privește precizia și eficacitatea 
măsurilor adoptate;

Or. en

Amendamentul 27
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât acțiunile întreprinse până 
în prezent pentru a realiza UPC se 
îndreaptă în direcția cea bună; întrucât mai 
sunt încă multe de făcut în ceea ce privește 
precizia, eficacitatea și simplificarea 
măsurilor adoptate;

B. întrucât majoritatea acțiunilor 
întreprinse până în prezent pentru a realiza 
UPC se îndreaptă în direcția cea bună; 
întrucât mai sunt încă multe de făcut în 
ceea ce privește precizia, eficacitatea și 
simplificarea măsurilor adoptate;

Or. en
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Amendamentul 28
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Costas Mavrides

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât acțiunile întreprinse până în 
prezent pentru a realiza UPC se îndreaptă 
în direcția cea bună; întrucât mai sunt încă 
multe de făcut în ceea ce privește precizia, 
eficacitatea și simplificarea măsurilor 
adoptate;

B. întrucât acțiunile întreprinse până în 
prezent pentru a realiza UPC se îndreaptă 
în direcția cea bună; întrucât, totuși, 
progresul în direcția realizării UPC este 
limitat, mai multe obiective nu au fost 
atinse, iar importanța creditării bancare 
în comparație cu capitalul a crescut 
efectiv în ultimii ani ca sursă de fonduri 
de investiții în UE;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât acțiunile întreprinse până în 
prezent pentru a realiza UPC se îndreaptă 
în direcția cea bună; întrucât mai sunt încă 
multe de făcut în ceea ce privește precizia, 
eficacitatea și simplificarea măsurilor 
adoptate;

B. întrucât acțiunile întreprinse până în 
prezent pentru a realiza UPC se îndreaptă 
în direcția cea bună; întrucât mai sunt încă 
multe de făcut în ceea ce privește precizia, 
eficacitatea și simplificarea măsurilor 
adoptate; întrucât o viziune ambițioasă 
pentru proiectul UPC este esențială 
pentru a depăși sensibilitățile naționale și 
pentru a consolida impulsul pentru 
finalizarea UPC;

Or. en

Amendamentul 30
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Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât majoritatea măsurilor 
care au fost luate în considerare și puse în 
aplicare și care au drept scop 
îmbunătățirea și unificarea piețelor de 
capital vizează instrumente profesionale și 
vehicule investiționale disponibile pentru 
practicienii din domeniul intermedierii și 
pentru clienții acestora (practic instituții, 
fonduri și persoane cu valoare netă 
mare), UPC trebuie să mobilizeze cererea 
cu amănuntul, care în Europa se situează 
cu mult sub nivelurile existente în SUA 
sau Japonia; întrucât, pentru a atinge un 
astfel de obiectiv, investitorii mici trebuie 
să treacă printr-o schimbare a culturii 
investiționale; întrucât o astfel de 
schimbare se va produce numai atunci 
când investitorii mici se conving că 
investițiile pe piețele de capital sunt de 
dorit deoarece le pot aduce mai mult 
profit decât, de exemplu, depozitele 
bancare, în același timp fiind expuși unor 
riscuri acceptabile și clar definite;

Or. en

Amendamentul 31
Gianna Gancia

Propunere de rezoluție
Considerentul B a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât finanțarea pe piața de 
capital reprezintă o soluție eficientă 
pentru diversificarea surselor de finanțare 
a IMM-urilor; întrucât diversificarea 
surselor de finanțare este mai 
problematică pentru micile întreprinderi, 
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din cauza dificultăților majore legate de 
suportarea costurilor directe și indirecte 
care rezultă din decalajul privind 
vizibilitatea existentă între acestea și 
întreprinderile mai mari;

Or. it

Amendamentul 32
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât este nevoie de etape 
viitoare ambițioase pentru ca arhitectura 
pieței de capital a UE să fie cu adevărat 
paneuropeană, competitivă și atractivă 
pentru investitorii finali europeni și 
internaționali deopotrivă;

Or. en

Amendamentul 33
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât un sector bancar bine 
capitalizat va continua să joace un rol 
important în finanțarea întreprinderilor, 
în special a IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 34
Johan Van Overtveldt
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Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât experiența marii recesiuni 
economice a dat naștere unui consens 
potrivit căruia arhitectura instituțională a 
zonei euro are nevoie de reforme pentru 
a-și spori capacitatea de a face față 
șocurilor economice mari; întrucât, în 
această privință, literatura de specialitate 
din domeniul economic constată de obicei 
că o absorbție mai mare a șocurilor în 
Statele Unite rezultă în principal dintr-o 
repartizare mai eficientă a riscurilor 
private prin intermediul piețelor de credit 
și de capital;

Or. en

Amendamentul 35
Gianna Gancia

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât numeroase țări europene 
încă sunt mai puțin atractive pentru 
investitorii de capital de risc și de capital 
privat; întrucât această atractivitate 
scăzută este parțial cauzată de rigiditatea 
persistentă de pe piața forței de muncă și 
de piețele financiare locale slab 
dezvoltate, precum și de un context juridic 
care nu asigură o protecție suficientă 
investitorilor;

Or. it

Amendamentul 36
Kira Marie Peter-Hansen
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât, conform unor rapoarte 
recente și a unor sondaje orientate către 
consumatori 1a, majoritatea investitorilor 
europeni mici au preferințe de 
sustenabilitate și doresc să țină seama de 
factorii și riscurile de mediu, sociale sau 
de guvernanță în deciziile lor de investiții, 
însă rareori primesc produse compatibile;
_________________
1a A se vedea, de exemplu: 
https://2degrees-investing.org/wp-
content/uploads/2020/03/A-Large-
Majority-of-Retail-Clients-Want-to-
Invest-Sustainably.pdf 

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât IMM-urile au reprezentat 
99,8 % din totalul întreprinderilor din 
sectorul întreprinderilor nefinanciare din 
UE-28, generând 56,4 % din valoarea 
adăugată și 66,6 % din numărul de locuri 
de muncă în sectorul respectiv; întrucât 
microîntreprinderile au reprezentat 93 % 
din sector, IMM-urile mici 5,9 % și IMM-
urile medii doar 0,9 %1a;
_________________
1a RAPORTUL ANUAL PRIVIND IMM-
URILE EUROPENE 2018-2019 întocmit 
de Comisia Europeană.
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Or. en

Amendamentul 38
Gunnar Beck

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât criza socială și economică 
generată de COVID-19 va avea un impact 
negativ deosebit asupra IMM-urilor și a 
deponenților individuali; întrucât 
răspunsul UE la COVID-19 prin 
intermediul Planului european de 
redresare ar trebui să asigure o injecție 
importantă de capital pentru a crește 
accesul întreprinderilor europene la 
finanțare,

C. întrucât criza socială și economică 
generată de măsurile de limitare a mișcării 
persoanelor ca răspuns la pandemia de 
COVID-19 va avea un impact negativ 
deosebit asupra IMM-urilor și a 
deponenților individuali; întrucât UPC ar 
trebui să crească accesul întreprinderilor 
europene la finanțare stabilă, cu risc scăzut 
și prin capital propriu și ar trebui să 
reducă dependența de finanțarea prin 
îndatorare,

Or. en

Amendamentul 39
José Gusmão

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât criza socială și economică 
generată de COVID-19 va avea un impact 
negativ deosebit asupra IMM-urilor și a 
deponenților individuali; întrucât răspunsul 
UE la COVID-19 prin intermediul Planului 
european de redresare ar trebui să asigure 
o injecție importantă de capital pentru a 
crește accesul întreprinderilor europene la 
finanțare,

C. întrucât criza socială și economică 
generată de COVID-19 va avea un impact 
negativ deosebit asupra IMM-urilor și a 
deponenților individuali; întrucât răspunsul 
UE la COVID-19 prin intermediul Planului 
european de redresare ar trebui să 
garanteze accesul întreprinderilor europene 
la finanțare pentru a păstra locurile de 
muncă și capacitatea de producție a 
țărilor,

Or. en
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Amendamentul 40
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât criza socială și economică 
generată de COVID-19 va avea un impact 
negativ deosebit asupra IMM-urilor și a 
deponenților individuali; întrucât răspunsul 
UE la COVID-19 prin intermediul Planului 
european de redresare ar trebui să asigure o 
injecție importantă de capital pentru a 
crește accesul întreprinderilor europene la 
finanțare,

C. întrucât criza socială și economică 
generată de COVID-19 va avea un impact 
negativ deosebit asupra IMM-urilor și ar 
putea afecta în mod similar deponenții 
individuali (deși, în cursul pandemiei, 
economiile individuale deținute în mare 
parte la bănci au crescut brusc); întrucât 
răspunsul UE la COVID-19 prin 
intermediul Planului european de redresare 
ar trebui să asigure o injecție importantă de 
capital pentru a crește accesul 
întreprinderilor europene la finanțare,

Or. en

Amendamentul 41
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât criza socială și economică 
generată de COVID-19 va avea un impact 
negativ deosebit asupra IMM-urilor și a 
deponenților individuali; întrucât răspunsul 
UE la COVID-19 prin intermediul Planului 
european de redresare ar trebui să asigure o 
injecție importantă de capital pentru a 
crește accesul întreprinderilor europene la 
finanțare,

C. întrucât criza socială și economică 
generată de COVID-19 va avea un impact 
negativ deosebit asupra IMM-urilor și a 
deponenților individuali; întrucât răspunsul 
UE la COVID-19 prin intermediul Planului 
european de redresare ar trebui să asigure o 
injecție importantă de capital și să ofere 
stimulente pentru promovarea finanțării 
bazate pe piață pentru a crește accesul 
întreprinderilor europene la finanțare,

Or. en
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Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât criza socială și economică 
generată de COVID-19 va avea un impact 
negativ deosebit asupra IMM-urilor și a 
deponenților individuali; întrucât răspunsul 
UE la COVID-19 prin intermediul Planului 
european de redresare ar trebui să asigure o 
injecție importantă de capital pentru a 
crește accesul întreprinderilor europene la 
finanțare,

C. întrucât criza socială și economică 
generată de COVID-19 va avea un impact 
negativ deosebit asupra IMM-urilor și a 
deponenților individuali; întrucât răspunsul 
UE la COVID-19 prin intermediul Planului 
european de redresare ar trebui să asigure o 
injecție importantă de capital pentru a 
crește accesul întreprinderilor europene la 
finanțare, întrucât finanțarea pe piețele de 
capital este necesară pentru a crește 
capacitatea totală de finanțare și pentru a 
reduce dependența de creditare bancară 
în UE;

Or. en

Amendamentul 43
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât un instrument unic de 
comparație a prețurilor care să 
consolideze datele de tranzacționare din 
UE - denumit sistem centralizat de 
raportare - ar ajuta brokerii să localizeze 
lichiditatea la cel mai bun preț disponibil 
pe piețele europene, ar putea crește 
capacitatea investitorilor de a evalua 
performanța brokerilor lor în executarea 
comenzilor și ar putea fi un pas major 
spre democratizarea accesului la datele 
pieței, deoarece toți investitorii ar putea 
vedea cu ușurință cel mai bun preț la care 
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pot cumpăra sau vinde un produs 
financiar; întrucât în Statele Unite există 
deja o experiență practică în acest 
domeniu, un astfel de sistem centralizat de 
raportare fiind mandatat pentru acțiuni 
(raportarea datelor pre- și 
posttranzacționare) și obligațiuni 
(raportarea datelor posttranzacționare);

Or. en

Amendamentul 44
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât utilizarea limitată a 
securitizării de la criza financiară globală 
din 2008 se datorează în principal 
cadrului de reglementare postcriză 
consolidat, care a făcut ca securitizarea să 
fie mai costisitoare pentru bănci; întrucât 
riscurile ridicate pentru stabilitatea 
macrofinanciară în ceea ce privește 
produsele de securitizare impun cerințe de 
capital mai mari, și nu mai mici; întrucât 
securitizarea împrumuturilor IMM-urilor 
este marginală din cauza costurilor 
suplimentare și a complexității sale 
inerente, ceea ce face dificilă 
funcționarea sa fără garanții publice;

Or. en

Amendamentul 45
Jonás Fernández

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât UE și statele sale membre 
și-au asumat un angajament clar față de 
obiectivele de dezvoltare durabilă și de 
tranziția necesară către o societate neutră 
din punct de vedere climatic până cel 
târziu în 2050; întrucât în prezent se 
elaborează un cadru pentru facilitarea 
investițiilor sustenabile; întrucât acest 
cadru face parte integrantă din eforturile 
UE, în cadrul UPC, de a corela finanțele 
cu nevoile economiei și cu agenda de 
dezvoltare durabilă a UE;

Or. en

Amendamentul 46
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât sistemul bancar european 
are un rol esențial în finanțarea 
economiei UE; întrucât acesta nu este 
suficient pe cont propriu să ofere 
cantitatea de credit de care are nevoie 
economia UE pentru a stimula 
dezvoltarea necesară redresării în urma 
crizei; o uniune a piețelor de capital, 
împreună cu o uniune bancară cu de sine 
stătătoare, va permite o repartizare solidă 
a riscurilor, cu scopul de a construi o 
economie europeană rezilientă;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
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Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât mișcările de piață 
rezultate în urma pandemiei de COVID-
19 au acționat ca un veritabil „test de 
rezistență” pentru robustețea întregului 
ecosistem financiar și ar trebui să fie 
urmate de o evaluare detaliată a 
beneficiilor și a deficiențelor actualului 
manual de reglementare al UE privind 
stabilitatea financiară și supravegherea 
financiară;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât una dintre provocările 
UPC este de a asigura accesul egal la 
finanțare și la oportunitățile de investiții 
în întreaga Uniune Europeană, care ar 
trebui să fie echilibrat din punct de vedere 
geografic, cu posibilitatea de a ajunge la 
cetățeni și întreprinderi din regiunile 
centrale și periferice ale Uniunii 
Europene;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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Ca. întrucât obiectivele urmărite prin 
UPC nu pot fi realizate fără finalizarea 
autentică a uniunii bancare, care are 
nevoie de sistemul european de asigurare 
a depozitelor (EDIS) și de un mecanism 
credibil de protecție pentru Fondul unic 
de rezoluție;

Or. en

Amendamentul 50
Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât întreprinderile europene 
continuă să se bazeze prea mult pe 
creditele bancare, 88 % din noile finanțări 
din 2018 provenind de la bănci și doar 
12 % de pe piețele de capital - o scădere 
de la 14 % în medie în perioada 2013-
20171a;
_________________
1a Uniunea piețelor de capital - Indicatori-
cheie de performanță, Asociația pentru 
piețele financiare din Europa (The 
Association for Financial Markets in 
Europe - AFME), 16 octombrie 2019.

Or. en

Amendamentul 51
Engin Eroglu

Propunere de rezoluție
Considerentul C a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât, dată fiind politica BCE 
de aplicare a ratei dobânzii zero, rata 
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reală a dobânzii cu care se confruntă 
deponenții este negativă, iar acest lucru 
poate să sporească riscurile pentru 
investitori, inclusiv pentru piețele de 
capital, și să ducă pe termen lung la 
apariția bulelor speculative;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât UPC ar trebui să abordeze 
diferențele financiare semnificative 
existente între statele membre, cum ar fi 
fragmentarea normativă existentă, 
reglementarea excesivă și impozitele 
reținute la sursă, care continuă să fie un 
impediment major pentru mobilizarea 
capitalului și ridică obstacole în calea 
economiilor și a investițiilor 
transfrontaliere și a repartizării riscurilor 
între statele membre. Consideră că 
obiectivul trebuie să fie și acela de a 
transforma UE într-o piață atractivă 
pentru investițiile de capital străin și de a 
crește competitivitatea pe piețele globale;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât uniunea piețelor de 



PE654.028v01-00 28/178 AM\1209082RO.docx

RO

capital ar trebui să contribuie în mod 
semnificativ la tranziția către o economie 
sustenabilă și rezilientă cu scopul de a 
completa investițiile publice, în 
conformitate cu Pactul verde european; 
întrucât UE ar trebui să urmărească să își 
consolideze poziția de lider global în 
domeniul finanțării sustenabile, cu un 
model ambițios și un manual de reguli 
pentru investiții sustenabile, care ar trebui 
promovate ca parte a valorilor UE și ca 
standard de aur la nivel internațional;

Or. en

Amendamentul 54
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât ieșirea Regatului Unit din 
Uniunea Europeană în contextul 
Brexitului aduce modificări structurale 
sistemului financiar al UE; întrucât, după 
Brexit, piețele europene de capital vor 
avea un caracter policentric, 
confruntându-se cu un risc mai mare de 
fragmentare în UE; subliniază importanța 
promovării unor politici și măsuri care să 
asigure reziliența, conectivitatea și 
competitivitatea piețelor financiare ale 
UE;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât activitățile de investiții 
tind să rămână limitate de frontierele 
naționale, iar investitorii mici se 
confruntă cu numeroase obstacole în 
calea posibilităților de acces în afara 
statului lor membru, din cauza 
incertitudinii juridice, a barierelor 
lingvistice și culturale, a fragmentării 
pieței și a ineficiențelor costisitoare din 
UE;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Cc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cc. întrucât anunțurile recente ale 
autorităților Regatului Unit cu privire la 
viitoare divergențe de reglementare 
confirmă necesitatea unei evaluări atente, 
în fiecare domeniu, pe termen lung și 
continuu, a riscurilor la care este expusă 
UE în ceea ce privește stabilitatea 
financiară, transparența pieței, 
integritatea pieței, protecția investitorilor 
și condițiile de concurență echitabile la 
acordarea și menținerea echivalenței, dată 
fiind interconectarea actuală dintre 
piețele UE și cele din Regatul Unit;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Cc (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cc. salută măsurile rapide întreprinse 
ca răspuns la pandemia de COVID-19 cu 
scopul de a facilita creditarea către 
economia reală, întârzierea în aplicarea 
normelor Basel III, acordul de utilizare a 
flexibilității incluse în CRR pentru a 
respecta amortizoarele de capital și de 
lichiditate, întârzierile în introducerea 
IFRS9, progresul înregistrat în direcția 
introducerii factorului de susținere a 
IMM-urilor și moratoriile privind noile 
reguli;

Or. en

Amendamentul 58
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Considerentul Cc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cc. întrucât nivelul finanțării necesare 
pentru redresarea economiei UE creează 
o necesitate imperativă de a investi în mod 
înțelept și sustenabil pentru generațiile 
viitoare; Pactul verde european rămâne în 
fruntea priorităților Uniunii Europene;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Cc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cc. întrucât lipsa unui mecanism 
centralizat cu informații publice ușor 
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accesibile, fiabile, inteligibile și 
comparabile constituie unul dintre 
motivele pentru care întreprinderile 
întâmpină dificultăți în a găsi investitori;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Cd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cd. întrucât stabilitatea financiară și 
integritatea pieței unice nu pot fi 
menținute decât printr-o abordare fermă 
față de accesul țărilor terțe pe piața UE și 
printr-un sistem de monitorizare dinamică 
a regimurilor de echivalență; întrucât se 
reamintește că echivalența nu poate fi 
acordată decât în cazul în care Comisia 
consideră că regimul de reglementare și 
supraveghere și standardele țărilor terțe 
relevante sunt considerate pe deplin 
echivalente cu cele ale UE pentru a 
asigura condiții de concurență echitabile;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Cd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cd. întrucât complexitatea scandalului 
în care este implicat furnizorul german de 
servicii de plată Wirecard, o întreprindere 
cotată pe DAX30 care a solicitat inițierea 
procedurilor de insolvență la 24 iunie 
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2020, relevând deficiențe existente în 
cadrul de reglementare european, 
necesită o evaluare atentă pentru a stabili 
premisele greșite care au permis ca un 
comportament fraudulos de o amploare 
uriașă să poată trece neobservat atâta 
timp;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Cd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cd. întrucât ecosistemul de finanțare 
pentru ofertele publice inițiale ale IMM-
urilor în UE este subdezvoltat din cauza 
asimetriilor informaționale, a costurilor 
ridicate, a sarcinilor administrative și a 
lipsei culturii capitalului propriu; întrucât 
investitorilor le este dificil să evalueze 
societățile noi și mici, cu un istoric 
comercial scurt, împiedicând astfel 
deschideri inovatoare, în special din 
partea antreprenorilor tineri;

Or. en

Amendamentul 63
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Considerentul Cd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cd. întrucât finalizarea uniunii 
piețelor de capital este o condiție 
prealabilă pentru un rol internațional mai 
puternic al monedei euro și pentru o UE 
mai puternică și mai competitivă la nivel 



AM\1209082RO.docx 33/178 PE654.028v01-00

RO

global;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ce (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ce. întrucât scandalul Wirecard AG 
relevă deficiențele unui model de 
supraveghere bazat în principal pe 
autoritățile naționale de supraveghere; 
întrucât ancheta ESMA aflată în 
desfășurare cu privire la scandalul 
Wirecard AG ar trebui să identifice zonele 
în care o supraveghere directă la nivelul 
UE ar fi fost mai adecvată pentru a 
preveni eșecul și pentru a identifica 
deficiențele într-o etapă timpurie; întrucât 
adaptările la arhitectura europeană de 
supraveghere pentru raportarea 
financiară, inovarea financiară, plăți și 
domeniile conexe, inclusiv auditul și 
finanțarea combaterii spălării 
banilor/combaterii terorismului, au fost 
din nou evidențiate ca o necesitate 
urgentă în lumina acestui ultim scandal;

Or. en

Amendamentul 65
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Propunere de rezoluție
Considerentul Ce (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ce. întrucât stabilitatea piețelor 
financiare ale Uniunii Europene ar trebui 
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promovată în relațiile viitoare cu Regatul 
Unit după perioada de tranziție, când ar 
trebui, de asemenea, să se garanteze 
condiții de concurență echitabile;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ce (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ce. întrucât tehnologia financiară are 
potențialul de a satisface anumite nevoi 
ale IMM-urilor și ale investitorilor mici, 
permițând modalități descentralizate de 
funcționare și crescând eficiența;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Cf (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cf. întrucât apropierea proiectului 
privind uniunea piețelor de capital de 
cetățenii UE este esențială pentru a le 
crește încrederea acestora în piața de 
capital și în finanțarea prin capitaluri 
proprii; întrucât Comisia ar trebui să 
exploreze oportunități suplimentare de a 
comunica cu privire la beneficiile 
proiectului privind UPC, de exemplu cu o 
schimbare a denumirii care să evidențieze 
legătura directă dintre economiile 
cetățenilor UE și investițiile în creșterea 
economică și redresarea în perioada de 
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după pandemia de COVID-19,

Or. en

Amendamentul 68
Gunnar Beck

Propunere de rezoluție
Subtitlul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Finanțarea întreprinderilor Finanțarea întreprinderilor prin capitaluri 
proprii

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită eliminarea barierelor, 
inclusiv simplificarea legislației, pentru a 
diversifica sursele de finanțare pentru 
IMM-uri, pentru a promova capacitatea 
IMM-urilor de a avea acces la piețele de 
titluri de capital, precum și pentru a reduce 
tendința existentă de favorizare a 
îndatorării; subliniază că situația actuală 
face ca IMM-urile să fie mai fragile și mai 
vulnerabile;

1. solicită eliminarea barierelor, 
inclusiv simplificarea legislației, acolo 
unde este cazul și unde acest lucru 
conduce la stabilitate financiară, pentru a 
diversifica sursele de finanțare pentru 
întreprinderile nou-înființate, IMM-uri și 
întreprinderile cu capitalizare medie, 
pentru a promova capacitatea acestora de a 
avea acces la piețele de titluri de capital, 
precum și pentru a reduce tendința 
existentă de favorizare a îndatorării; 
constată că măsurile necesare includ 
facilitarea cercetării în domeniul 
investițiilor, simplificarea definiției IMM-
urilor în cadrul legislației UE relevante și 
facilitarea cerințelor de emisiune pentru a 
se asigura că întreprinderile nou-
înființate, IMM-urile și întreprinderile cu 
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capitalizare medie își găsesc calea către 
piețele publice; solicită statelor membre să 
reechilibreze tendința de favorizare a 
îndatorării în cadrul sistemului de 
impozitare; subliniază că situația actuală 
face ca IMM-urile să fie mai fragile și mai 
vulnerabile; solicită introducerea unui 
„test pentru IMM-uri” pentru evaluările 
de impact la fiecare inițiativă UPC;

Or. en

Amendamentul 70
Engin Eroglu

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită eliminarea barierelor, 
inclusiv simplificarea legislației, pentru a 
diversifica sursele de finanțare pentru 
IMM-uri, pentru a promova capacitatea 
IMM-urilor de a avea acces la piețele de 
titluri de capital, precum și pentru a reduce 
tendința existentă de favorizare a 
îndatorării; subliniază că situația actuală 
face ca IMM-urile să fie mai fragile și mai 
vulnerabile;

1. solicită eliminarea barierelor, 
inclusiv simplificarea legislației, pentru a 
diversifica sursele de finanțare pentru 
IMM-uri, pentru a promova capacitatea 
IMM-urilor de a avea acces la piețele de 
titluri de capital, precum și pentru a reduce 
tendința existentă de favorizare a 
îndatorării; subliniază că situația actuală 
face ca IMM-urile să fie mai fragile și mai 
vulnerabile; subliniază că este vorba de un 
canal de finanțare suplimentar, care însă 
nu pune sub semnul întrebării 
coordonatele bancare existente;

Or. de

Amendamentul 71
Gianna Gancia

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1 solicită eliminarea barierelor, 1 solicită eliminarea barierelor, 
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inclusiv simplificarea legislației, pentru a 
diversifica sursele de finanțare pentru 
IMM-uri, pentru a promova capacitatea 
IMM-urilor de a avea acces la piețele de 
titluri de capital, precum și pentru a reduce 
tendința existentă de favorizare a 
îndatorării; subliniază că situația actuală 
face ca IMM-urile să fie mai fragile și mai 
vulnerabile;

inclusiv simplificarea legislației, pentru a 
diversifica sursele de finanțare pentru 
IMM-uri, introducerea unui grad de 
protecție sporit pentru investitori, pentru a 
promova capacitatea IMM-urilor de a avea 
acces la piețele de titluri de capital, precum 
și pentru a reduce tendința existentă de 
favorizare a îndatorării, inclusiv lipsa 
informațiilor privind IMM-urile pentru 
investitorii nebancari; subliniază că 
situația actuală face ca IMM-urile să fie 
mai fragile și mai vulnerabile;

Or. it

Amendamentul 72
Clara Ponsatí Obiols, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită eliminarea barierelor, 
inclusiv simplificarea legislației, pentru a 
diversifica sursele de finanțare pentru 
IMM-uri, pentru a promova capacitatea 
IMM-urilor de a avea acces la piețele de 
titluri de capital, precum și pentru a reduce 
tendința existentă de favorizare a 
îndatorării; subliniază că situația actuală 
face ca IMM-urile să fie mai fragile și mai 
vulnerabile;

1. solicită eliminarea barierelor, 
inclusiv simplificarea legislației, atunci 
când este posibil, fără a compromite 
obligațiile întreprinderilor în ceea ce 
privește transparența, responsabilitatea și 
protecția datelor, pentru a diversifica 
sursele de finanțare pentru IMM-uri, pentru 
a promova capacitatea IMM-urilor de a 
avea acces la piețele de titluri de capital, 
precum și pentru a reduce tendința 
existentă de favorizare a îndatorării; 
subliniază că situația actuală face ca IMM-
urile să fie mai fragile și mai vulnerabile;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită eliminarea barierelor, 
inclusiv simplificarea legislației, pentru a 
diversifica sursele de finanțare pentru 
IMM-uri, pentru a promova capacitatea 
IMM-urilor de a avea acces la piețele de 
titluri de capital, precum și pentru a reduce 
tendința existentă de favorizare a 
îndatorării; subliniază că situația actuală 
face ca IMM-urile să fie mai fragile și mai 
vulnerabile;

1. solicită eliminarea barierelor, 
inclusiv simplificarea legislației, pentru a 
diversifica sursele de finanțare pentru 
IMM-uri, pentru a promova capacitatea 
IMM-urilor de a avea acces la piețele de 
titluri de capital, precum și la oportunități 
de investiții mai diverse, pe termen lung și 
competitive pentru micii și marii 
investitori; subliniază nevoia de a reduce 
tendința existentă de favorizare a 
îndatorării; subliniază că situația actuală 
face ca IMM-urile să fie mai fragile și mai 
vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 74
Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Jessica Polfjärd, Lefteris Christoforou

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită eliminarea barierelor, 
inclusiv simplificarea legislației, pentru a 
diversifica sursele de finanțare pentru 
IMM-uri, pentru a promova capacitatea 
IMM-urilor de a avea acces la piețele de 
titluri de capital, precum și pentru a reduce 
tendința existentă de favorizare a 
îndatorării; subliniază că situația actuală 
face ca IMM-urile să fie mai fragile și mai 
vulnerabile;

1. solicită eliminarea barierelor, 
inclusiv simplificarea legislației, pentru a 
diversifica sursele de finanțare pentru 
întreprinderile europene, cu un accent 
special pe IMM-uri, pentru a asigura 
accesul la piețele de titluri de capital, 
precum și pentru a reduce tendința 
existentă de favorizare a îndatorării; 
subliniază că situația actuală face ca 
întreprinderile europene și, în special, 
IMM-urile să fie mai fragile și mai 
vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 75
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
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Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită eliminarea barierelor, 
inclusiv simplificarea legislației, pentru a 
diversifica sursele de finanțare pentru 
IMM-uri, pentru a promova capacitatea 
IMM-urilor de a avea acces la piețele de 
titluri de capital, precum și pentru a reduce 
tendința existentă de favorizare a 
îndatorării; subliniază că situația actuală 
face ca IMM-urile să fie mai fragile și mai 
vulnerabile;

1. solicită eliminarea barierelor, 
inclusiv simplificarea legislației, aplicarea 
mai proporțională a acesteia și eliminarea 
birocrației, pentru a diversifica sursele de 
finanțare pentru IMM-uri, pentru a 
promova capacitatea IMM-urilor de a avea 
acces la piețele de titluri de capital, precum 
și pentru a reduce tendința existentă de 
favorizare a îndatorării; subliniază că 
situația actuală face ca IMM-urile să fie 
mai fragile și mai vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 76
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită eliminarea barierelor, 
inclusiv simplificarea legislației, pentru a 
diversifica sursele de finanțare pentru 
IMM-uri, pentru a promova capacitatea 
IMM-urilor de a avea acces la piețele de 
titluri de capital, precum și pentru a 
reduce tendința existentă de favorizare a 
îndatorării; subliniază că situația actuală 
face ca IMM-urile să fie mai fragile și 
mai vulnerabile;

1. subliniază că, din cauza 
dimensiunii lor, majoritatea covârșitoare 
a IMM-urilor vor continua să se bazeze pe 
creditare ca unică sursă de finanțare; 
susține, totuși, măsuri de diversificare a 
surselor de finanțare pentru întreprinderile 
nou-înființate și pentru acele IMM-uri 
care pot avea acces la finanțarea prin 
capitaluri proprii datorită dimensiunilor 
relativ mari sau a perspectivelor de 
creștere ridicate;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
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Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită eliminarea barierelor, 
inclusiv simplificarea legislației, pentru a 
diversifica sursele de finanțare pentru 
IMM-uri, pentru a promova capacitatea 
IMM-urilor de a avea acces la piețele de 
titluri de capital, precum și pentru a reduce 
tendința existentă de favorizare a 
îndatorării; subliniază că situația actuală 
face ca IMM-urile să fie mai fragile și mai 
vulnerabile;

1. solicită eliminarea barierelor, 
inclusiv simplificarea legislației, după caz, 
pentru a diversifica sursele de finanțare 
pentru IMM-uri, pentru a promova 
capacitatea IMM-urilor de a avea acces la 
piețele de titluri de capital, precum și 
pentru a reduce tendința existentă de 
favorizare a îndatorării; subliniază că 
situația actuală face ca IMM-urile să fie 
mai fragile și mai vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 78
José Gusmão

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită eliminarea barierelor, 
inclusiv simplificarea legislației, pentru a 
diversifica sursele de finanțare pentru 
IMM-uri, pentru a promova capacitatea 
IMM-urilor de a avea acces la piețele de 
titluri de capital, precum și pentru a 
reduce tendința existentă de favorizare a 
îndatorării; subliniază că situația actuală 
face ca IMM-urile să fie mai fragile și mai 
vulnerabile;

1. ia act de tendința existentă de 
favorizare a îndatorării; subliniază că 
dovezile empirice și literatura academică 
nu oferă dovezi concludente conform 
cărora situația actuală face ca IMM-urile 
să fie mai fragile; subliniază că finanțarea 
bazată pe piață este asociată cu riscuri 
semnificative;

Or. en

Amendamentul 79
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. invită Comisia să respecte raportul 
Autorității Bancare Europene (ABE) care 
prezintă rezultatul evaluării asupra 
titlurilor garantate europene (ESN) 
pentru a concepe o propunere legislativă 
în domeniul acestora. Acest nou 
instrument ar trebui să fie structurat ca 
instrument nou de finanțare cu recurs 
dublu pentru bănci și ar trebui utilizat de 
acestea numai sub rezerva unei 
îmbunătățiri reale a condițiilor de acces la 
finanțare pentru familii și IMM-uri (cu 
excepția celor care activează în industria 
financiară) în întreaga Uniune 
Europeană;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. invită Comisia și statele membre să 
ia în considerare în mod corespunzător 
tranziția către o economie sustenabilă și 
rezilientă, în conformitate cu Pactul verde 
european și cu taxonomia UE pentru 
activități sustenabile, atunci când 
proiectează, adoptă, implementează și 
pune în aplicare politici legate de 
integrarea, protecția și promovarea pieței 
financiare; ia act de importanța 
contribuției sectorului privat la finanțarea 
acestei tranziții;

Or. en

Amendamentul 81



PE654.028v01-00 42/178 AM\1209082RO.docx

RO

Fabio Massimo Castaldo, Clara Ponsatí Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. solicită Comisiei să elaboreze o 
propunere legislativă privind „titlurile 
garantate europene” (ESN) ca nou 
instrument de finanțare cu recurs dublu 
pentru bănci, care ar putea contribui la 
îmbunătățirea accesului IMM-urilor la 
finanțare în UE; reamintește că aceste 
titluri ar putea fi orientate către obiective 
specifice, cum ar fi sprijinirea IMM-
urilor în tranziția către o economie mai 
sustenabilă și în canalizarea finanțării 
către economia reală;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. declară că investițiile în cercetări 
referitoare la IMM-uri sunt esențiale 
pentru dezvoltarea piețelor titlurilor de 
capital ale IMM-urilor; regretă că, din 
cauza MIFID II, aceste investiții au 
devenit mai puțin atractive pentru 
investitori, ceea ce subminează un număr 
de participanți; sprijină revizuirea 
regimului MIFID II în sensul unor 
stimulente pentru cercetări referitoare la 
IMM-uri, axate pe flexibilitatea 
reglementărilor actuale;

Or. en
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Amendamentul 83
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel, Costas Mavrides

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. invită Comisia să consolideze 
feedbackul obligatoriu transmis de bănci 
atunci când refuză cererile de creditare 
ale IMM-urilor, întrucât un feedback mai 
cuprinzător ar putea oferi IMM-urilor cu 
cereri refuzate posibilitatea de a-și adapta 
abordarea comercială și de a extrage 
învățăminte;

Or. en

Amendamentul 84
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. solicită integrarea și îmbunătățirea 
piețelor de capital europene pentru a le 
face cât mai atractive, competitive și 
reziliente, mai ales în contextul retragerii 
Regatului Unit din UE;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. subliniază necesitatea 



PE654.028v01-00 44/178 AM\1209082RO.docx

RO

fundamentală și urgentă de a asigura 
accesul la date mai fiabile și comparabile 
cu privire la investiții și activități 
sustenabile, datorită revizuirii Directivei 
privind prezentarea de informații 
nefinanciare; solicită Comisiei să 
eficientizeze cerințele de transparență 
prevăzute de Directiva privind prezentarea 
de informații nefinanciare și pe cele 
prevăzute de Regulamentul privind 
taxonomia și Regulamentul privind 
informațiile privind durabilitatea în 
sectorul serviciilor financiare; sprijină 
instituirea unui registru de date publice 
privind sustenabilitatea pentru a asigura 
accesul tuturor investitorilor la date 
fiabile și comparabile privind 
sustenabilitatea, incluzând în special 
datele rezultate din cercetarea și 
dezvoltarea științifică și prevăzute de 
Directiva privind prezentarea de 
informații nefinanciare într-un punct 
unic de acces european;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. invită Comisia și statele membre să 
informeze în mod activ IMM-urile cu 
privire la instrumentele alternative de 
finanțare de care dispun;

Or. en

Amendamentul 87
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
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Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. subliniază importanța 
fundamentală a creșterii capacității de 
absorbție a riscurilor din zona euro;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1c. salută ideea instituirii unui punct 
unic de acces european care să colecteze 
informații despre întreprinderile din UE 
prin interconectarea registrelor și a 
bazelor de date naționale și UE existente 
și a bazelor de date ale întreprinderilor, ca 
modalitate de a le sprijini pe acestea, în 
special în statele membre mai mici, în 
atragerea de investitori; subliniază că 
întreprinderile ar trebui să poată controla 
disponibilitatea datelor lor în cadrul 
punctului unic de acces european;

Or. en

Amendamentul 89
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 1 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1c. subliniază că țările din zona euro 
își pot îmbunătăți capacitatea internă de a 
face față șocurilor macroeconomice, în 
special prin reducerea efectivă a 
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vulnerabilităților din economiile, 
sectoarele bancare și finanțele lor 
publice; consideră în plus că reziliența 
economică trebuie îmbunătățită prin 
reforme structurale care să sprijine 
creșterea potențială și să crească 
flexibilitatea;

Or. en

Amendamentul 90
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 1 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1d. subliniază că piețele financiare 
eficiente și integrate sunt o condiție 
prealabilă pentru o repartizare eficientă a 
riscurilor private în zona euro; consideră 
că o UPC autentică ar putea contribui în 
mod semnificativ la diversificarea și 
reducerea riscurilor;

Or. en

Amendamentul 91
Gunnar Beck

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că ar trebui 
îmbunătățită eficiența piețelor financiare 
și ar trebui facilitată cotarea la bursă a 
societăților; încurajează crearea și 
acordarea de prioritate unui fond privat 
paneuropean de mari dimensiuni, un fond 
pentru ofertele publice inițiale, care să 
ofere sprijin IMM-urilor;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 92
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că ar trebui îmbunătățită 
eficiența piețelor financiare și ar trebui 
facilitată cotarea la bursă a societăților; 
încurajează crearea și acordarea de 
prioritate unui fond privat paneuropean de 
mari dimensiuni, un fond pentru ofertele 
publice inițiale, care să ofere sprijin IMM-
urilor;

2. 2. invită Comisia să efectueze un 
studiu și o evaluare a impactului noilor 
modalități de a oferi finanțare prin 
capitaluri proprii acelor IMM-uri care pot 
beneficia de aceasta în virtutea 
dimensiunilor sau a perspectivelor lor de 
creștere; un astfel de studiu ar trebui să 
examineze opțiuni precum, printre altele, 
crearea unui fond public-privat 
paneuropean pentru ofertele publice inițiale 
sau extinderea finanțării de tip mezanin;

Or. en

Amendamentul 93
Inese Vaidere

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că ar trebui îmbunătățită 
eficiența piețelor financiare și ar trebui 
facilitată cotarea la bursă a societăților; 
încurajează crearea și acordarea de 
prioritate unui fond privat paneuropean de 
mari dimensiuni, un fond pentru ofertele 
publice inițiale, care să ofere sprijin IMM-
urilor;

2. consideră că ar trebui îmbunătățită 
eficiența piețelor financiare și ar trebui 
facilitată cotarea la bursă a societăților; 
încurajează crearea și acordarea de 
prioritate unui fond privat paneuropean de 
mari dimensiuni, un fond pentru ofertele 
publice inițiale/oferte secundare, care să 
ofere sprijin IMM-urilor;

Or. en
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Amendamentul 94
Linea Søgaard-Lidell

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că ar trebui îmbunătățită 
eficiența piețelor financiare și ar trebui 
facilitată cotarea la bursă a societăților; 
încurajează crearea și acordarea de 
prioritate unui fond privat paneuropean de 
mari dimensiuni, un fond pentru ofertele 
publice inițiale, care să ofere sprijin IMM-
urilor;

2. consideră că ar trebui îmbunătățită 
eficiența piețelor financiare și ar trebui 
facilitată cotarea la bursă a societăților, 
subliniază că IMM-urile pot accesa mai 
ușor capitalul de la investitori din alte 
state membre; încurajează crearea și 
acordarea de prioritate unui fond privat 
paneuropean de mari dimensiuni, un fond 
pentru ofertele publice inițiale, care să 
ofere sprijin IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 95
José Gusmão

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că ar trebui îmbunătățită 
eficiența piețelor financiare și ar trebui 
facilitată cotarea la bursă a societăților; 
încurajează crearea și acordarea de 
prioritate unui fond privat paneuropean de 
mari dimensiuni, un fond pentru ofertele 
publice inițiale, care să ofere sprijin IMM-
urilor;

2. consideră că ar trebui îmbunătățite 
eficiența și stabilitatea piețelor financiare 
și ar trebui facilitată cotarea la bursă a 
societăților; încurajează crearea și 
acordarea de prioritate unui fond privat 
paneuropean de mari dimensiuni, un fond 
pentru ofertele publice inițiale, care să 
ofere sprijin IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 96
Gianna Gancia

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că ar trebui îmbunătățită 
eficiența piețelor financiare și ar trebui 
facilitată cotarea la bursă a societăților; 
încurajează crearea și acordarea de 
prioritate unui fond privat paneuropean de 
mari dimensiuni, un fond pentru ofertele 
publice inițiale, care să ofere sprijin IMM-
urilor;

2. consideră că ar trebui îmbunătățită 
eficiența piețelor financiare și ar trebui 
facilitată cotarea la bursă a societăților; 
încurajează crearea și acordarea de 
prioritate unui fond privat paneuropean de 
mari dimensiuni, un fond pentru ofertele 
publice inițiale, care să ofere sprijin IMM-
urilor, care să scadă costurile directe și 
indirecte suportate de IMM-urile care 
decid să fie cotate la bursă, astfel încât 
microîntreprinderile să poată compensa 
dezavantajele competitive care decurg 
dintr-o mai mică vizibilitate pe piață și 
dintr-un parcurs mai scurt în afaceri;

Or. it

Amendamentul 97
Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Jessica Polfjärd, Lefteris Christoforou

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că ar trebui îmbunătățită 
eficiența piețelor financiare și ar trebui 
facilitată cotarea la bursă a societăților; 
încurajează crearea și acordarea de 
prioritate unui fond privat paneuropean de 
mari dimensiuni, un fond pentru ofertele 
publice inițiale, care să ofere sprijin IMM-
urilor;

2. consideră că ar trebui îmbunătățită 
eficiența piețelor financiare și ar trebui 
facilitată cotarea la bursă a societăților; 
încurajează crearea și acordarea de 
prioritate unui fond privat paneuropean de 
mari dimensiuni, un fond pentru ofertele 
publice inițiale, care să ofere sprijin 
finanțării IMM-urilor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că ar trebui îmbunătățită 
eficiența piețelor financiare și ar trebui 
facilitată cotarea la bursă a societăților; 
încurajează crearea și acordarea de 
prioritate unui fond privat paneuropean de 
mari dimensiuni, un fond pentru ofertele 
publice inițiale, care să ofere sprijin IMM-
urilor;

2. consideră că ar trebui îmbunătățită 
eficiența piețelor financiare și ar trebui 
facilitată cotarea la bursă a societăților; 
încurajează crearea și acordarea de 
prioritate unui fond privat paneuropean de 
mari dimensiuni, un fond pentru ofertele 
publice inițiale, care să ofere sprijin IMM-
urilor; afirmă că este necesar să se asigure 
un mediu atractiv pentru IMM-uri în 
perioada anterioară și ulterioară ofertelor 
publice inițiale;

Or. en

Amendamentul 99
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că ar trebui îmbunătățită 
eficiența piețelor financiare și ar trebui 
facilitată cotarea la bursă a societăților; 
încurajează crearea și acordarea de 
prioritate unui fond privat paneuropean de 
mari dimensiuni, un fond pentru ofertele 
publice inițiale, care să ofere sprijin IMM-
urilor;

2. constată scăderea piețelor de 
oferte publice inițiale în UE, ceea ce 
reflectă atractivitatea lor limitată în 
special pentru întreprinderile mai mici; 
subliniază, în acest sens, că IMM-urile se 
confruntă cu sarcini administrative și 
costuri disproporționate ale respectării 
cerințelor de cotare; consideră că ar trebui 
îmbunătățită eficiența piețelor financiare și 
ar trebui facilitată cotarea la bursă a 
societăților; încurajează crearea și 
acordarea de prioritate unui fond privat 
paneuropean de mari dimensiuni, un fond 
pentru ofertele publice inițiale, care să 
ofere sprijin IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 100
Fabio Massimo Castaldo
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Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. reamintește că, prin tratamentul 
actual al interesului minoritar al 
filialelor, Regulamentul privind cerințele 
de capital (CRR) descurajează de facto 
cotarea pe piețele bursiere, reduce 
investițiile deținute de societățile-mamă în 
filialele lor, toate cele de mai sus 
transformându-se într-o reducere a 
capacității băncilor de a finanța economia 
reală; invită Comisia să modifice CRR 
pentru a crește valoarea intereselor 
minoritare incluse în fondurile proprii de 
nivel 1 de bază consolidate;

Or. en

Amendamentul 101
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. reamintește că, prin tratamentul 
actual al interesului minoritar al 
filialelor, CRR tinde să descurajeze 
cotarea pe piețele bursiere, reduce 
investițiile deținute de societățile-mamă în 
filialele lor, generând astfel o reducere a 
capacității băncilor de a finanța economia 
reală; invită Comisia să modifice CRR 
pentru a crește valoarea intereselor 
minoritare incluse în fondurile proprii de 
nivel 1 de bază consolidate;

Or. en

Amendamentul 102
Johan Van Overtveldt
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Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. este de acord cu Forumul la nivel 
înalt privind UPC cu privire la importanța 
furnizării unor stimulente 
corespunzătoare pentru dezvoltarea unei 
capacități puternice de „formare a pieței” 
în UE; în acest sens, consideră că 
normele prudențiale adecvate ar trebui să 
ajungă la un echilibru între capacitatea 
de absorbție a pierderilor, stimulentele 
pentru susținerea unei mase critice de 
investiții și impactul asupra 
competitivității globale a UE;

Or. en

Amendamentul 103
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. solicită ajustări specifice ale 
cadrului de reglementare al fondurilor 
europene de investiții pe termen lung 
(ELTIF), pentru a permite investitorilor 
mici să participe la finanțarea pe termen 
lung a societăților necotate, a proiectelor 
de infrastructură și a investițiilor 
sustenabile;

Or. en

Amendamentul 104
José Gusmão

Propunere de rezoluție
Punctul 3



AM\1209082RO.docx 53/178 PE654.028v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. solicită accelerarea dezvoltării 
capitalului de risc al UE și a piețelor de 
capital privat, prin creșterea 
disponibilității fondurilor pentru 
investițiile cu capital de risc, dezvoltarea 
unor fonduri mai mari de capital de risc 
în stadiu avansat, scheme de stimulente 
fiscale pentru capitalul de risc și investiții 
realizate de investitori providențiali, 
precum și o piață activă a ofertelor 
publice inițiale pentru societățile sprijinite 
de capitalul de risc;

eliminat

Or. en

Amendamentul 105
Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. solicită accelerarea dezvoltării 
capitalului de risc al UE și a piețelor de 
capital privat, prin creșterea disponibilității 
fondurilor pentru investițiile cu capital de 
risc, dezvoltarea unor fonduri mai mari de 
capital de risc în stadiu avansat, scheme de 
stimulente fiscale pentru capitalul de risc 
și investiții realizate de investitori 
providențiali, precum și o piață activă a 
ofertelor publice inițiale pentru societățile 
sprijinite de capitalul de risc;

3. avertizează cu privire la 
accelerarea dezvoltării capitalului de risc al 
UE și a piețelor de capital privat, prin 
creșterea disponibilității fondurilor pentru 
investițiile cu capital de risc, dezvoltarea 
unor fonduri mai mari de capital de risc în 
stadiu avansat; consideră că trecerea de la 
IMM-urile finanțate prin îndatorare la 
IMM-uri finanțate prin capitaluri proprii 
ar trebui să se realizeze treptat, deoarece o 
tranziție rapidă va crea stimulente pentru 
speculanți - în mare parte străini - care să 
își consolideze rapid influența asupra 
economiei europene;

Or. en

Amendamentul 106
Clara Ponsatí Obiols, Fabio Massimo Castaldo
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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. solicită accelerarea dezvoltării 
capitalului de risc al UE și a piețelor de 
capital privat, prin creșterea disponibilității 
fondurilor pentru investițiile cu capital de 
risc, dezvoltarea unor fonduri mai mari de 
capital de risc în stadiu avansat, scheme de 
stimulente fiscale pentru capitalul de risc 
și investiții realizate de investitori 
providențiali, precum și o piață activă a 
ofertelor publice inițiale pentru societățile 
sprijinite de capitalul de risc;

3. solicită accelerarea dezvoltării 
capitalului de risc al UE și a piețelor de 
capital privat, prin creșterea disponibilității 
fondurilor pentru investițiile cu capital de 
risc, dezvoltarea unor fonduri mai mari de 
capital de risc în stadiu avansat, 
simplificarea birocrației, acolo unde este 
posibil, pentru capitalul de risc și investiții 
realizate de investitori providențiali, 
precum și o piață activă a ofertelor publice 
inițiale pentru societățile sprijinite de 
capitalul de risc;

Or. en

Amendamentul 107
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. solicită accelerarea dezvoltării 
capitalului de risc al UE și a piețelor de 
capital privat, prin creșterea disponibilității 
fondurilor pentru investițiile cu capital de 
risc, dezvoltarea unor fonduri mai mari de 
capital de risc în stadiu avansat, scheme de 
stimulente fiscale pentru capitalul de risc 
și investiții realizate de investitori 
providențiali, precum și o piață activă a 
ofertelor publice inițiale pentru societățile 
sprijinite de capitalul de risc;

3. solicită accelerarea dezvoltării 
capitalului de risc al UE și a piețelor de 
capital privat, prin creșterea disponibilității 
fondurilor pentru investițiile cu capital de 
risc, dezvoltarea unor fonduri mai mari de 
capital de risc în stadiu avansat, programe 
publice pentru capitalul de risc și investiții 
realizate de investitori providențiali, 
precum și o piață activă a ofertelor publice 
inițiale pentru societățile sprijinite de 
capitalul de risc;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. solicită accelerarea dezvoltării 
capitalului de risc al UE și a piețelor de 
capital privat, prin creșterea disponibilității 
fondurilor pentru investițiile cu capital de 
risc, dezvoltarea unor fonduri mai mari de 
capital de risc în stadiu avansat, scheme de 
stimulente fiscale pentru capitalul de risc și 
investiții realizate de investitori 
providențiali, precum și o piață activă a 
ofertelor publice inițiale pentru societățile 
sprijinite de capitalul de risc;

3. solicită accelerarea dezvoltării 
capitalului de risc al UE și a piețelor de 
capital privat, prin creșterea disponibilității 
fondurilor pentru investițiile cu capital de 
risc, dezvoltarea unor fonduri mai mari de 
capital de risc în stadiu incipient și 
avansat, scheme de stimulente fiscale 
pentru capitalul de risc și investiții realizate 
de investitori providențiali, precum și o 
piață activă a ofertelor publice inițiale 
pentru societățile sprijinite de capitalul de 
risc;

Or. en

Amendamentul 109
Gianna Gancia

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. solicită accelerarea dezvoltării 
capitalului de risc al UE și a piețelor de 
capital privat, prin creșterea disponibilității 
fondurilor pentru investițiile cu capital de 
risc, dezvoltarea unor fonduri mai mari de 
capital de risc în stadiu avansat, scheme de 
stimulente fiscale pentru capitalul de risc și 
investiții realizate de investitori 
providențiali, precum și o piață activă a 
ofertelor publice inițiale pentru societățile 
sprijinite de capitalul de risc;

3. solicită accelerarea dezvoltării 
capitalului de risc al UE și a piețelor de 
capital privat, prin creșterea disponibilității 
fondurilor pentru investițiile cu capital de 
risc, dezvoltarea unor fonduri mai mari de 
capital de risc în stadiu avansat, scheme de 
stimulente fiscale pentru capitalul de risc și 
investiții realizate de investitori 
providențiali, precum și o piață activă a 
ofertelor publice inițiale pentru societățile 
sprijinite de capitalul de risc, care să 
elimine rigiditatea de pe piața forței de 
muncă, să crească eficiența sistemelor 
juridice și să stimuleze dezvoltarea 
piețelor financiare locale;

Or. it
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Amendamentul 110
Jonás Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. solicită accelerarea dezvoltării 
capitalului de risc al UE și a piețelor de 
capital privat, prin creșterea disponibilității 
fondurilor pentru investițiile cu capital de 
risc, dezvoltarea unor fonduri mai mari de 
capital de risc în stadiu avansat, scheme de 
stimulente fiscale pentru capitalul de risc și 
investiții realizate de investitori 
providențiali, precum și o piață activă a 
ofertelor publice inițiale pentru societățile 
sprijinite de capitalul de risc;

3. solicită accelerarea dezvoltării 
capitalului de risc al UE și a piețelor de 
capital privat, prin creșterea disponibilității 
fondurilor pentru investițiile cu capital de 
risc, dezvoltarea unor fonduri mai mari de 
capital de risc în stadiu avansat, scheme de 
stimulente fiscale pentru capitalul de risc și 
investiții realizate de investitori 
providențiali, precum și o piață activă a 
ofertelor publice inițiale pentru societățile 
sprijinite de capitalul de risc într-un cadru 
comun și transparent la nivelul UE; 
subliniază că aceste scheme de stimulare 
fiscală ar trebui să fie concepute astfel 
încât să fie viabile și responsabile din 
punct de vedere economic și social și să 
fie supuse unei monitorizări și evaluări 
sistematice;

Or. en

Amendamentul 111
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel, Costas Mavrides

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. solicită accelerarea dezvoltării 
capitalului de risc al UE și a piețelor de 
capital privat, prin creșterea disponibilității 
fondurilor pentru investițiile cu capital de 
risc, dezvoltarea unor fonduri mai mari de 
capital de risc în stadiu avansat, scheme de 
stimulente fiscale pentru capitalul de risc și 
investiții realizate de investitori 

3. solicită accelerarea dezvoltării 
capitalului de risc al UE și a piețelor de 
capital privat, prin creșterea disponibilității 
fondurilor pentru investițiile cu capital de 
risc, dezvoltarea unor fonduri mai mari de 
capital de risc în stadiu avansat, scheme de 
stimulente fiscale pentru capitalul de risc și 
investiții realizate de investitori 
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providențiali, precum și o piață activă a 
ofertelor publice inițiale pentru societățile 
sprijinite de capitalul de risc;

providențiali, precum și o piață activă a 
ofertelor publice inițiale pentru societățile 
sprijinite de capitalul de risc într-un cadru 
european comun și transparent; 
subliniază că aceste scheme de stimulare 
fiscală ar trebui să fie concepute astfel 
încât să fie viabile și responsabile din 
punct de vedere economic și social;

Or. en

Amendamentul 112
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. 1a. subliniază necesitatea 
eliminării actualei favorizări a îndatorării 
în cadrul sistemului de impozitare a 
societăților, care stimulează efectul de 
pârghie și încurajează utilizarea unor 
instrumente financiare complexe, 
crescând riscurile sistemice pe piețele de 
capital; consideră că astfel de distorsiuni 
fiscale ar trebui soluționate mai degrabă 
prin limitarea deductibilității fiscale a 
dobânzilor decât prin introducerea de noi 
deduceri din impozitul pe profit pentru 
costurile de capital, care ar conduce la 
pierderi mai mari ale veniturilor din 
impozitul pe profit fără un impact real 
asupra creării de valoare;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. solicită o revizuire a 
Regulamentului privind ELTIF și a 
calibrărilor prudențiale aferente cadrelor 
de reglementare bancare și de asigurare, 
pentru a îmbunătăți adoptarea și 
atractivitatea acestei etichete europene 
inovatoare; constată că instituirea unui 
nou regim suplimentar ELTIF, bazat pe o 
structură de fond deschis, cu posibilitatea 
de răscumpărare la intervale stabilite, ar 
putea oferi investitorilor mici o nouă 
oportunitate de a beneficia de un 
portofoliu diversificat de investiții pe 
termen lung;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază necesitatea creșterii 
transparenței și a reducerii fragmentării 
pe piețele europene ale capitalului de risc, 
precum și a stimulării Fondului european 
de investiții pe termen lung (ELTIF), a 
Fondurilor europene cu capital de risc 
(EuVECA) și a Fondurilor europene de 
antreprenoriat social (EuSEF) pentru 
dezvoltarea unui vehicul paneuropean 
pentru capitalul privat;

Or. en

Amendamentul 115
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. solicită Comisiei să asigure 
consistența și coerența deplină a Planului 
de acțiune privind UPC cu obiectivele de 
sustenabilitate ale UE, inclusiv 
Taxonomia UE pentru investiții 
sustenabile și necesitatea imperativă de a 
orienta fluxurile de capital către investiții 
sustenabile pe termen lung, în special în 
contextul redresării în perioada de după 
COVID-19 și al tranziției verzi; 
recomandă să se acorde prioritate 
acțiunilor care vizează promovarea 
accesului la produsele MSG și strategiile 
de investiții cu impact, precum și 
măsurilor de îmbunătățire a guvernanței 
corporative și a implicării pe termen lung 
a acționarilor și a părților interesate;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. solicită măsuri de revitalizare a 
piețelor securitizării din Europa, făcându-
le atractive pentru emitenți și investitori; 
solicită autorităților europene de 
supraveghere și Comisiei să finalizeze 
toate standardele tehnice de 
reglementare; solicită simplificarea și 
eficientizarea cerințelor de reglementare 
pentru informare, criterii simple, 
transparente și standardizate (STS), 
verificarea STS și furnizarea de parametri 
simpli și sensibili la risc pentru evaluarea 
transferului semnificativ al riscului;



PE654.028v01-00 60/178 AM\1209082RO.docx

RO

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. solicită realinierea tratamentului 
aplicat securitizărilor în numerar și celor 
sintetice, a tratamentului aplicat 
capitalului de reglementare și a lichidității 
cu cel al obligațiunilor garantate și al 
împrumuturilor, precum și cu cerințele de 
informare și de diligență pentru 
obligațiunile garantate și securitizarea 
simplă, transparentă și standardizată 
(STS);

eliminat

Or. en

Amendamentul 118
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. solicită realinierea tratamentului 
aplicat securitizărilor în numerar și celor 
sintetice, a tratamentului aplicat capitalului 
de reglementare și a lichidității cu cel al 
obligațiunilor garantate și al 
împrumuturilor, precum și cu cerințele de 
informare și de diligență pentru 
obligațiunile garantate și securitizarea 
simplă, transparentă și standardizată 
(STS);

4. constată cu îngrijorare că 
propunerile înaintate de Forumul la nivel 
înalt privind UPC pentru stimularea 
securitizării vizează eludarea 
tratamentului aplicat capitalului de 
reglementare și a lichidității, inclusiv a 
noului cadru Basel III, întrucât ar pune 
în pericol stabilitatea financiară și ar 
amplifica riscurile sistemice, fără nicio 
valoare adăugată pentru economia reală; 
subliniază că securitizările sintetice sunt 
extrem de complexe, opace și riscante și 
că ar fi înșelător să le includem în 
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definiția securitizării simple, transparente 
și standardizate (STS); subliniază în plus 
că acordarea unui tratament preferențial 
pentru securitizările sintetice nu ar fi 
justificată dintr-o perspectivă prudențială;

Or. en

Amendamentul 119
Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. solicită realinierea tratamentului 
aplicat securitizărilor în numerar și celor 
sintetice, a tratamentului aplicat 
capitalului de reglementare și a lichidității 
cu cel al obligațiunilor garantate și al 
împrumuturilor, precum și cu cerințele de 
informare și de diligență pentru 
obligațiunile garantate și securitizarea 
simplă, transparentă și standardizată 
(STS);

4. salută raportul ABE privind un 
cadru simplu, transparent și standardizat 
(STS) pentru securitizarea sintetică; 
susține concluziile raportului cu privire la 
avantajele creării unui cadru STS doar 
pentru securitizarea sintetică a bilanțului; 
evidențiază natura securitizării sintetice 
care creează riscuri prudențiale și 
sistemice specifice; dorește să se asigure 
că orice cadru STS potențial abordează în 
mod adecvat riscurile de credite ale 
contrapărții și acordurile bine structurate 
de protecție a creditelor; este sceptic în 
ceea ce privește furnizarea unui tratament 
prudențial preferențial produselor de 
securitizare sintetică STS similar celui 
oferit produselor tradiționale de 
securizare STS;

Or. en

Amendamentul 120
Engin Eroglu

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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4. solicită realinierea tratamentului 
aplicat securitizărilor în numerar și celor 
sintetice, a tratamentului aplicat capitalului 
de reglementare și a lichidității cu cel al 
obligațiunilor garantate și al 
împrumuturilor, precum și cu cerințele de 
informare și de diligență pentru 
obligațiunile garantate și securitizarea 
simplă, transparentă și standardizată (STS);

4. solicită realinierea tratamentului 
aplicat securitizărilor sintetice, a 
tratamentului aplicat capitalului de 
reglementare și a lichidității cu cel al 
obligațiunilor garantate și al 
împrumuturilor, precum și cu cerințele de 
informare și de diligență pentru 
obligațiunile garantate și securitizarea 
simplă, transparentă și standardizată (STS);

Or. de

Amendamentul 121
Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Lefteris Christoforou

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. solicită realinierea tratamentului 
aplicat securitizărilor în numerar și celor 
sintetice, a tratamentului aplicat capitalului 
de reglementare și a lichidității cu cel al 
obligațiunilor garantate și al 
împrumuturilor, precum și cu cerințele de 
informare și de diligență pentru 
obligațiunile garantate și securitizarea 
simplă, transparentă și standardizată (STS);

4. solicită consolidarea securitizării 
ca instrument și piață printr-o serie de 
măsuri de evitare a reducerii creditării 
bancare europene în ceea ce privește 
reglementarea prudențială și dezvoltarea 
cu succes a UPC. Aceste măsuri ar trebui 
să includă realinierea tratamentului aplicat 
securitizărilor în numerar și celor sintetice, 
a tratamentului aplicat capitalului de 
reglementare și a lichidității cu cel al 
obligațiunilor garantate și al 
împrumuturilor, precum și cu cerințele de 
informare și de diligență pentru 
obligațiunile garantate și securitizarea 
simplă, transparentă și standardizată (STS), 
împreună cu calibrarea Regulamentului 
privind cerințele de capital pentru 
calibrarea ponderii de risc și o revizuire a 
criteriilor de eligibilitate pentru 
securitizări în ceea ce privește rata de 
acoperire a necesarului de lichiditate;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. solicită realinierea tratamentului 
aplicat securitizărilor în numerar și celor 
sintetice, a tratamentului aplicat capitalului 
de reglementare și a lichidității cu cel al 
obligațiunilor garantate și al 
împrumuturilor, precum și cu cerințele de 
informare și de diligență pentru 
obligațiunile garantate și securitizarea 
simplă, transparentă și standardizată (STS);

4. solicită Comisiei să evalueze 
modul în care modificările vizate ale 
Regulamentului privind securitizarea pot 
elibera capacitatea de finanțare; astfel de 
amendamente specifice ar putea include 
realinierea tratamentului aplicat 
securitizărilor în numerar și celor sintetice, 
a tratamentului aplicat capitalului de 
reglementare și a lichidității cu cel al 
obligațiunilor garantate și al 
împrumuturilor, precum și cu cerințele de 
informare și de diligență pentru 
obligațiunile garantate și securitizarea 
simplă, transparentă și standardizată (STS);

Or. en

Amendamentul 123
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. solicită realinierea tratamentului 
aplicat securitizărilor în numerar și celor 
sintetice, a tratamentului aplicat capitalului 
de reglementare și a lichidității cu cel al 
obligațiunilor garantate și al 
împrumuturilor, precum și cu cerințele de 
informare și de diligență pentru 
obligațiunile garantate și securitizarea 
simplă, transparentă și standardizată (STS);

4. solicită realinierea tratamentului 
aplicat securitizărilor în numerar și celor 
sintetice, a tratamentului aplicat capitalului 
de reglementare și a lichidității cu cel al 
obligațiunilor garantate și al 
împrumuturilor, precum și o revizuire a 
cerințelor de informare și de diligență 
pentru securitizarea din țările terțe, pentru 
obligațiunile garantate și pentru 
securitizarea simplă, transparentă și 
standardizată (STS); solicită un rol mai 
clar pentru autoritățile competente în 
evaluările semnificative ale transferului 
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de risc, standarde îmbunătățite de 
subscriere a creditelor și reducerea 
creditelor neperformante;

Or. en

Amendamentul 124
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită măsuri specifice în cadrul 
legislației privind piața valorilor mobiliare 
pentru a accelera redresarea după criza 
COVID-19; sprijină modificările aduse 
Regulamentului privind prospectul, 
Directivei privind piețele instrumentelor 
financiare (MiFID), Regulamentului 
privind securitizarea și Regulamentului 
privind abuzul de piață pentru a facilita 
investițiile în economia reală, în special în 
IMM-uri, și pentru a permite noilor veniți 
și noilor produse să intre pe piețe, 
menținând protecția consumatorilor și 
integritatea pieței;

5. subliniază că un obiectiv principal 
al legislației privind piața valorilor 
mobiliare este de a proteja transparența și 
integritatea pieței pentru a asigura un 
grad ridicat de încredere și protecție a 
investitorilor; subliniază că revizuirea 
Directivei privind piețele instrumentelor 
financiare (MIFID) nu ar trebui utilizată 
pentru a promova dereglementarea 
financiară;

Or. en

Amendamentul 125
José Gusmão

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită măsuri specifice în cadrul 
legislației privind piața valorilor mobiliare 
pentru a accelera redresarea după criza 
COVID-19; sprijină modificările aduse 
Regulamentului privind prospectul, 

5. subliniază faptul că reglementările 
existente trebuie respectate de statele 
membre [respectiv Regulamentul privind 
prospectul, Directiva privind piețele 
instrumentelor financiare (MiFID), 
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Directivei privind piețele instrumentelor 
financiare (MiFID), Regulamentului 
privind securitizarea și Regulamentului 
privind abuzul de piață pentru a facilita 
investițiile în economia reală, în special în 
IMM-uri, și pentru a permite noilor veniți 
și noilor produse să intre pe piețe, 
menținând protecția consumatorilor și 
integritatea pieței;

Regulamentul privind securitizarea și 
Regulamentul privind abuzul de piață]; 
solicită o consolidare a aplicării 
regulamentului privind protecția 
consumatorilor și integritatea pieței;

Or. en

Amendamentul 126
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel, Costas Mavrides

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită măsuri specifice în cadrul 
legislației privind piața valorilor mobiliare 
pentru a accelera redresarea după criza 
COVID-19; sprijină modificările aduse 
Regulamentului privind prospectul, 
Directivei privind piețele instrumentelor 
financiare (MiFID), Regulamentului 
privind securitizarea și Regulamentului 
privind abuzul de piață pentru a facilita 
investițiile în economia reală, în special în 
IMM-uri, și pentru a permite noilor veniți 
și noilor produse să intre pe piețe, 
menținând protecția consumatorilor și 
integritatea pieței;

5. sub rezerva priorității protejării 
standardelor de reglementare, favorizează 
revizuirea Regulamentului privind 
prospectul, a Directivei privind piețele 
instrumentelor financiare (MiFID), a 
Regulamentului privind securitizarea și a 
Regulamentului privind abuzul de piață 
pentru a facilita investițiile în economia 
reală, în special în IMM-uri, și pentru a 
permite noilor veniți și noilor produse să 
intre pe piețe, menținând protecția 
consumatorilor și integritatea pieței, 
încurajând în același timp investițiile și 
tranzacțiile transfrontaliere cu capitaluri 
proprii;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită măsuri specifice în cadrul 
legislației privind piața valorilor mobiliare 
pentru a accelera redresarea după criza 
COVID-19; sprijină modificările aduse 
Regulamentului privind prospectul, 
Directivei privind piețele instrumentelor 
financiare (MiFID), Regulamentului 
privind securitizarea și Regulamentului 
privind abuzul de piață pentru a facilita 
investițiile în economia reală, în special în 
IMM-uri, și pentru a permite noilor veniți 
și noilor produse să intre pe piețe, 
menținând protecția consumatorilor și 
integritatea pieței;

5. solicită măsuri specifice în cadrul 
legislației privind piața valorilor mobiliare 
care ar putea contribui la accelerarea 
redresării după criza provocată de 
pandemia de COVID-19; salută 
modificările specifice aduse 
Regulamentului privind prospectul, 
Directivei privind piețele instrumentelor 
financiare (MiFID) și Regulamentului 
privind securitizarea în măsura în care 
urmăresc menținerea lichidității și a 
transparenței pieței și facilitarea 
investițiilor în economia reală, în special în 
IMM-uri și în întreprinderile cu 
capitalizare medie; constată că 
posibilitatea noilor veniți și a jucătorilor 
tradiționali de pe piață de a oferi noi 
produse inovatoare, menținând în același 
timp protecția consumatorilor și 
integritatea pieței, reprezintă unul dintre 
cele mai puternice atuuri ale pieței unice 
a UE;

Or. en

Amendamentul 128
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită măsuri specifice în cadrul 
legislației privind piața valorilor mobiliare 
pentru a accelera redresarea după criza 
COVID-19; sprijină modificările aduse 
Regulamentului privind prospectul, 
Directivei privind piețele instrumentelor 
financiare (MiFID), Regulamentului 
privind securitizarea și Regulamentului 
privind abuzul de piață pentru a facilita 
investițiile în economia reală, în special în 
IMM-uri, și pentru a permite noilor veniți 
și noilor produse să intre pe piețe, 

5. solicită măsuri specifice în cadrul 
legislației privind piața valorilor mobiliare 
pentru a accelera redresarea după criza 
provocată de pandemia de COVID-19; 
sprijină modificările aduse Regulamentului 
privind prospectul, Directivei privind 
piețele instrumentelor financiare (MiFID) 
și Regulamentului privind securitizarea 
pentru a facilita investițiile în economia 
reală, în special în IMM-uri, și pentru a 
permite noilor veniți și noilor produse să 
intre pe piețe; subliniază că orice 
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menținând protecția consumatorilor și 
integritatea pieței;

modificare în materie de reglementare ar 
trebui să mențină protecția consumatorului 
și integritatea pieței și să asigure protecția 
consumatorilor și a investitorilor;

Or. en

Amendamentul 129
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită măsuri specifice în cadrul 
legislației privind piața valorilor mobiliare 
pentru a accelera redresarea după criza 
COVID-19; sprijină modificările aduse 
Regulamentului privind prospectul, 
Directivei privind piețele instrumentelor 
financiare (MiFID), Regulamentului 
privind securitizarea și Regulamentului 
privind abuzul de piață pentru a facilita 
investițiile în economia reală, în special în 
IMM-uri, și pentru a permite noilor veniți 
și noilor produse să intre pe piețe, 
menținând protecția consumatorilor și 
integritatea pieței;

5. solicită măsuri specifice în cadrul 
legislației privind piața valorilor mobiliare, 
cum ar fi modificările aduse 
Regulamentului privind prospectul, 
Directivei privind piețele instrumentelor 
financiare (MiFID), Regulamentului 
privind securitizarea și Regulamentului 
privind abuzul de piață pentru a facilita 
investițiile în economia reală, în special în 
IMM-uri, și pentru a permite noilor veniți 
și noilor produse să intre pe piețe, 
menținând protecția consumatorilor și 
integritatea pieței;

Or. en

Amendamentul 130
Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Jessica Polfjärd, Lefteris Christoforou

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită măsuri specifice în cadrul 
legislației privind piața valorilor mobiliare 
pentru a accelera redresarea după criza 
COVID-19; sprijină modificările aduse 
Regulamentului privind prospectul, 

5. solicită măsuri specifice în cadrul 
legislației privind piața valorilor mobiliare 
în ceea ce privește alinierea și 
simplificarea pentru a accelera redresarea 
după criza provocată de pandemia de 
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Directivei privind piețele instrumentelor 
financiare (MiFID), Regulamentului 
privind securitizarea și Regulamentului 
privind abuzul de piață pentru a facilita 
investițiile în economia reală, în special în 
IMM-uri, și pentru a permite noilor veniți 
și noilor produse să intre pe piețe, 
menținând protecția consumatorilor și 
integritatea pieței;

COVID-19; sprijină modificările aduse 
Regulamentului privind prospectul, 
Directivei privind piețele instrumentelor 
financiare (MiFID), Regulamentului 
privind produsele de investiții individuale 
structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), 
Regulamentului privind securitizarea și 
Regulamentului privind abuzul de piață 
pentru a facilita investițiile în economia 
reală, în special în IMM-uri, și pentru a 
permite noilor veniți și noilor produse să 
intre pe piețe, menținând protecția 
consumatorilor și integritatea pieței;

Or. en

Amendamentul 131
Engin Eroglu

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită măsuri specifice în cadrul 
legislației privind piața valorilor mobiliare 
pentru a accelera redresarea după criza 
COVID-19; sprijină modificările aduse 
Regulamentului privind prospectul, 
Directivei privind piețele instrumentelor 
financiare (MiFID), Regulamentului 
privind securitizarea și Regulamentului 
privind abuzul de piață pentru a facilita 
investițiile în economia reală, în special în 
IMM-uri, și pentru a permite noilor veniți 
și noilor produse să intre pe piețe, 
menținând protecția consumatorilor și 
integritatea pieței;

5. solicită măsuri specifice în cadrul 
legislației privind piața valorilor mobiliare 
pentru a accelera redresarea după criza 
COVID-19; sprijină modificările aduse 
Regulamentului privind prospectul, 
Directivei privind piețele instrumentelor 
financiare (MiFID), Regulamentului 
privind securitizarea și Regulamentului 
privind abuzul de piață, menite să reducă 
sarcina birocratică și costurile generate 
de aceasta și să asigure viabilitatea 
normelor, pentru a facilita investițiile în 
economia reală, în special în IMM-uri, și 
pentru a permite noilor veniți și noilor 
produse să intre pe piețe, menținând 
protecția consumatorilor și integritatea 
pieței;

Or. de

Amendamentul 132
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Gunnar Beck

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită măsuri specifice în cadrul 
legislației privind piața valorilor mobiliare 
pentru a accelera redresarea după criza 
COVID-19; sprijină modificările aduse 
Regulamentului privind prospectul, 
Directivei privind piețele instrumentelor 
financiare (MiFID), Regulamentului 
privind securitizarea și Regulamentului 
privind abuzul de piață pentru a facilita 
investițiile în economia reală, în special în 
IMM-uri, și pentru a permite noilor veniți 
și noilor produse să intre pe piețe, 
menținând protecția consumatorilor și 
integritatea pieței;

5. solicită măsuri specifice în cadrul 
legislației privind piața valorilor mobiliare 
pentru a accelera redresarea după criza 
provocată de pandemia de COVID-19; 
sprijină modificările aduse Regulamentului 
privind prospectul, Directivei privind 
piețele instrumentelor financiare (MiFID), 
Regulamentului privind securitizarea și 
Regulamentului privind abuzul de piață 
pentru a facilita investițiile în economia 
reală, în special în IMM-uri, și pentru a 
permite noilor veniți și noilor produse, 
preferabil de origine europeană, să intre 
pe piețe, menținând protecția 
consumatorilor și integritatea pieței; 
solicită garanții și cerințe suplimentare de 
transparență pentru noii veniți și 
produsele din afara UE, care să protejeze 
IMM-urile europene împotriva 
speculațiilor străine;

Or. en

Amendamentul 133
Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită măsuri specifice în cadrul 
legislației privind piața valorilor mobiliare 
pentru a accelera redresarea după criza 
COVID-19; sprijină modificările aduse 
Regulamentului privind prospectul, 
Directivei privind piețele instrumentelor 
financiare (MiFID), Regulamentului 
privind securitizarea și Regulamentului 
privind abuzul de piață pentru a facilita 

5. solicită măsuri specifice în cadrul 
legislației privind piața valorilor mobiliare 
pentru a accelera redresarea după criza 
provocată de pandemia de COVID-19; 
sprijină modificările aduse Regulamentului 
privind prospectul, Directivei privind 
piețele instrumentelor financiare (MiFID), 
Regulamentului privind securitizarea și 
Regulamentului privind abuzul de piață 
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investițiile în economia reală, în special în 
IMM-uri, și pentru a permite noilor veniți 
și noilor produse să intre pe piețe, 
menținând protecția consumatorilor și 
integritatea pieței;

pentru a facilita investițiile în economia 
reală, în special în IMM-uri, și pentru a 
permite noilor veniți și noilor produse să 
intre pe piețe, menținând protecția 
consumatorilor și integritatea pieței; în 
plus, invită Comisia să modifice obligația 
de tranzacționare a acțiunilor și obligația 
de tranzacționare a instrumentelor 
derivate prevăzute de Regulamentul 
privind piețele instrumentelor financiare 
(MiFIR) pentru a elimina fricțiunile care 
pot afecta capacitatea întreprinderilor din 
UE de a obține capital în acest moment, în 
special la sfârșitul perioadei de tranziție 
între UE și Regatul Unit;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită măsuri specifice în cadrul 
legislației privind piața valorilor mobiliare 
pentru a accelera redresarea după criza 
COVID-19; sprijină modificările aduse 
Regulamentului privind prospectul, 
Directivei privind piețele instrumentelor 
financiare (MiFID), Regulamentului 
privind securitizarea și Regulamentului 
privind abuzul de piață pentru a facilita 
investițiile în economia reală, în special în 
IMM-uri, și pentru a permite noilor veniți 
și noilor produse să intre pe piețe, 
menținând protecția consumatorilor și 
integritatea pieței;

5. solicită măsuri specifice în cadrul 
legislației privind piața valorilor mobiliare 
pentru a accelera redresarea după criza 
provocată de pandemia de COVID-19; 
sprijină simplificarea adusă 
Regulamentului privind prospectul, 
Directivei privind piețele instrumentelor 
financiare (MiFID), Regulamentului 
privind securitizarea și Regulamentului 
privind abuzul de piață pentru a facilita 
investițiile în economia reală, în special în 
IMM-uri, și pentru a permite noilor veniți 
și noilor produse să intre pe piețe, 
menținând protecția consumatorilor și 
integritatea pieței;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. invită Comisia să exploreze 
inițiative de stimulare a dreptului de 
participație al angajaților la capital, 
pentru a promova implicarea directă a 
deponenților individuali în finanțarea 
economiei; astfel de inițiative ar putea 
include crearea de vehicule de investiții 
specifice reglementate în conformitate cu 
Directiva AFIA, cu modificări specifice 
pentru a facilita planurile privind 
participația transfrontalieră la capital, cu 
încurajarea programelor de sensibilizare 
în întreaga UE și cu adoptarea de 
recomandări către statele membre cu 
privire la stimulentele fiscale relevante;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. regretă subdezvoltarea pieței UE 
în ceea ce privește finanțarea participativă 
în comparație cu alte economii majore; 
salută noile reguli convenite anul trecut 
în decembrie, care ar trebui să contribuie 
la soluționarea acestei situații și la 
încurajarea finanțării transfrontaliere a 
întreprinderilor; solicită ESMA și 
Comisiei să monitorizeze îndeaproape 
punerea în aplicare a noilor reguli pentru 
a reacționa și propune modificări dacă nu 
se observă îmbunătățiri semnificative în 
finanțarea participativă ca alternativă de 
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finanțare pentru IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 137
Inese Vaidere

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. solicită amânarea aplicării 
Regulamentului 2019/815 pentru o 
perioadă de cel puțin trei ani, ceea ce ar 
permite astfel întreprinderilor să 
depășească dificultățile economice actuale 
și să aloce suficient timp pentru 
pregătirea în vederea introducerii noilor 
cerințe; solicită în plus revizuirea aplicării 
Regulamentului 2019/815, astfel încât 
cerințele prevăzute în regulament să nu se 
aplice întreprinderilor care se califică 
pentru statutul de IMM;

Or. en

Amendamentul 138
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. solicită Comisiei, în lumina 
scandalului contabil Wirecard, să 
revizuiască Directiva privind auditul cât 
mai curând posibil pentru a elimina 
stimulentele vicioase care apar, deoarece 
auditorul este plătit de către societatea 
auditată căreia încearcă de multe ori să îi 
vândă servicii de consultanță; solicităm în 
continuare Comisiei să investigheze dacă 
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oligopolul de pe piața de audit împiedică 
un control eficient;

Or. en

Amendamentul 139
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. constată că nivelurile de 
tranzacționare bilaterală în afara locului 
de tranzacționare rămân ridicate, în ciuda 
intențiilor de reglementare; pledează 
pentru o tranziție autentică către 
tranzacții bursiere competitive pe piețele 
de capitaluri și instrumente financiare 
derivate europene; consideră că 
încurajarea acestei schimbări necesită o 
anumită deschidere către modele 
inovatoare de tranzacționare bursiere 
care pot satisface nevoile investitorilor, 
aducând în același timp fluxul de 
tranzacționare în locuri de 
tranzacționare;

Or. en

Amendamentul 140
Linea Søgaard-Lidell

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. invită Comisia să promoveze 
implicarea directă a deponenților 
individuali în finanțarea economiei, luând 
în considerare posibilitatea returnării 
investițiilor pentru investitorii mici;
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Or. en

Amendamentul 141
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. invită Comisia să revizuiască 
regimul de disciplină în materie de 
decontare în temeiul Regulamentului 
privind depozitarii centrali de titluri de 
valoare, având în vedere criza provocată 
de pandemia de COVID-19 și Brexitul;

Or. en

Amendamentul 142
Jonás Fernández, Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită statelor membre să își 
modifice cadrele fiscale naționale pentru 
a reduce obstacolele fiscale în calea 
investițiilor transfrontaliere, inclusiv 
procedurile fiscale prin reținere la sursă, 
și să majoreze finanțarea de către 
investitori a oportunităților de investiții pe 
termen lung, îmbunătățind astfel 
rentabilitatea economiilor pe termen lung 
pentru cetățenii UE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 143
Gunnar Beck
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită statelor membre să își 
modifice cadrele fiscale naționale pentru 
a reduce obstacolele fiscale în calea 
investițiilor transfrontaliere, inclusiv 
procedurile fiscale prin reținere la sursă, 
și să majoreze finanțarea de către 
investitori a oportunităților de investiții pe 
termen lung, îmbunătățind astfel 
rentabilitatea economiilor pe termen lung 
pentru cetățenii UE;

6. reamintește că politica fiscală 
rămâne o competență exclusivă a fiecărui 
stat membru;

Or. en

Amendamentul 144
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită statelor membre să își 
modifice cadrele fiscale naționale pentru a 
reduce obstacolele fiscale în calea 
investițiilor transfrontaliere, inclusiv 
procedurile fiscale prin reținere la sursă, și 
să majoreze finanțarea de către investitori 
a oportunităților de investiții pe termen 
lung, îmbunătățind astfel rentabilitatea 
economiilor pe termen lung pentru 
cetățenii UE;

6. subliniază că diferitele cadre 
fiscale naționale și concurența fiscală 
dăunătoare din cadrul UE subminează 
sustenabilitatea UPC și condițiile de 
concurență echitabile și că acestea 
constituie unul dintre obstacolele-cheie în 
calea investițiilor transfrontaliere; 
consideră că ar fi de dorit o reținere la 
sursă la nivelul UE; subliniază că 
integrarea piețelor de capital din UE 
sporește necesitatea adoptării unei baze 
fiscale consolidate comune a societăților 
(CCCTB) și asigură condiții de 
concurență echitabile pentru 
întreprinderile din UE;

Or. en
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Amendamentul 145
José Gusmão

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită statelor membre să își 
modifice cadrele fiscale naționale pentru 
a reduce obstacolele fiscale în calea 
investițiilor transfrontaliere, inclusiv 
procedurile fiscale prin reținere la sursă, 
și să majoreze finanțarea de către 
investitori a oportunităților de investiții pe 
termen lung, îmbunătățind astfel 
rentabilitatea economiilor pe termen lung 
pentru cetățenii UE;

6. solicită statelor membre să 
majoreze finanțarea de către investitori a 
oportunităților de investiții pe termen lung;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită statelor membre să își 
modifice cadrele fiscale naționale pentru a 
reduce obstacolele fiscale în calea 
investițiilor transfrontaliere, inclusiv 
procedurile fiscale prin reținere la sursă, și 
să majoreze finanțarea de către investitori 
a oportunităților de investiții pe termen 
lung, îmbunătățind astfel rentabilitatea 
economiilor pe termen lung pentru 
cetățenii UE;

6. solicită statelor membre să 
răspundă apelurilor repetate de 
modificare a cadrelor fiscale naționale 
pentru a reduce obstacolele fiscale în calea 
investițiilor transfrontaliere, inclusiv prin 
armonizarea procedurilor fiscale prin 
reținere la sursă și explorarea unui sistem 
comun, standardizat, la nivelul întregii 
UE, de reducere a impozitului reținut la 
sursă, inspirat din proiectul TRACE al 
OCDE, pentru a reechilibra favorizarea 
îndatorării care penalizează finanțarea 
inovației prin investiții private și pentru a 
stimula oportunitățile de investiții pe 
termen lung pentru investitorii mici cu 
scopul de a ajuta cetățenii UE să obțină o 
rentabilitate sporită a economiilor pe 
termen lung;
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Or. en

Amendamentul 147
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită statelor membre să își 
modifice cadrele fiscale naționale pentru a 
reduce obstacolele fiscale în calea 
investițiilor transfrontaliere, inclusiv 
procedurile fiscale prin reținere la sursă, și 
să majoreze finanțarea de către investitori a 
oportunităților de investiții pe termen lung, 
îmbunătățind astfel rentabilitatea 
economiilor pe termen lung pentru 
cetățenii UE;

6. solicită statelor membre să își 
modifice cadrele fiscale naționale pentru a 
reduce obstacolele fiscale în calea 
investițiilor transfrontaliere, în special cu 
trimitere la procedurile fiscale prin reținere 
la sursă pentru care, dincolo de încercarea 
de a-și compatibiliza practicile naționale, 
autoritățile fiscale ar trebui să participe la 
o platformă digitală paneuropeană, în 
care datoriile fiscale și restituirile între 
jurisdicții să fie decontate într-un mod 
transparent, astfel încât investitorii mici 
să poată stabili randamentul investițiilor 
proprii în timp real, și să majoreze 
finanțarea de către investitori a 
oportunităților de investiții pe termen lung, 
îmbunătățind astfel rentabilitatea 
economiilor pe termen lung pentru 
cetățenii UE;

Or. en

Amendamentul 148
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită statelor membre să își 
modifice cadrele fiscale naționale pentru a 
reduce obstacolele fiscale în calea 
investițiilor transfrontaliere, inclusiv 
procedurile fiscale prin reținere la sursă, și 

6. solicită statelor membre să ia în 
considerare modificarea cadrelor fiscale 
naționale pentru a reduce obstacolele 
fiscale în calea investițiilor transfrontaliere, 
inclusiv procedurile fiscale prin reținere la 
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să majoreze finanțarea de către investitori a 
oportunităților de investiții pe termen lung, 
îmbunătățind astfel rentabilitatea 
economiilor pe termen lung pentru 
cetățenii UE;

sursă, și să majoreze finanțarea de către 
investitori a oportunităților de investiții pe 
termen lung, îmbunătățind astfel 
rentabilitatea economiilor pe termen lung 
pentru cetățenii UE;

Or. en

Amendamentul 149
Jonás Fernández, Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. consideră că modificarea cadrelor 
fiscale naționale în mod unilateral în 
cadrul UE pentru a reduce obstacolele 
fiscale în calea investițiilor 
transfrontaliere va îngreuna în 
continuare aplicarea normelor fiscale pe 
care societățile trebuie să le respecte 
atunci când își desfășoară activitatea la 
nivel transfrontalier, cu costuri 
numeroase, și va oferi posibilități 
suplimentare de evitare a obligațiilor 
fiscale; își reiterează apelul către statele 
membre de a conveni asupra adoptării 
simultane de propuneri referitoare la baza 
fiscală consolidată comună a societăților, 
luând în considerare avizul 
Parlamentului care include deja 
conceptul de înființare virtuală 
permanentă și formule de repartizare; 
invită statele membre să niveleze pozițiile 
divergente privind CCCTB, având în 
vedere importanța acestui instrument de a 
crea un cadru care să favorizeze 
securitatea, să prevină dubla impunere, să 
reducă costurile administrative, sporind 
astfel investițiile transfrontaliere;

Or. en
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Amendamentul 150
Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că uniunea piețelor de 
capital ar trebui să fie aliniată cât mai 
mult cu Pactul verde european și, în 
special, cu Planul de investiții pentru o 
Europă durabilă; consideră că UPC ar 
trebui să vizeze direcționarea investițiilor 
către proiecte verzi, contribuind astfel la 
agenda durabilă a UE;

Or. en

Amendamentul 151
Jonás Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază importanța creșterii 
securității juridice pentru investițiile 
transfrontaliere mărind eficiența și 
eficacitatea procedurilor naționale de 
insolvență;

7. subliniază importanța creșterii 
securității juridice prin continuarea 
armonizării legislației privind procedurile 
de insolvență în UE, precum și a 
regimurilor de proprietate asupra 
titlurilor de valoare, respectiv definiția 
„acționarului” și a drepturilor sale 
inerente, mărind eficiența și eficacitatea;

Or. en

Amendamentul 152
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază importanța creșterii 
securității juridice pentru investițiile 
transfrontaliere mărind eficiența și 
eficacitatea procedurilor naționale de 
insolvență;

7. subliniază importanța creșterii 
securității juridice pentru investițiile 
transfrontaliere armonizând procedurile 
naționale de insolvență;

Or. en

Amendamentul 153
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază importanța creșterii 
securității juridice pentru investițiile 
transfrontaliere mărind eficiența și 
eficacitatea procedurilor naționale de 
insolvență;

7. subliniază importanța creșterii 
securității juridice pentru investițiile 
transfrontaliere mărind eficiența și 
eficacitatea procedurilor naționale de 
insolvență, diminuând astfel preferința 
pentru țara de origine, riscurile și 
costurile legale;

Or. en

Amendamentul 154
Gianna Gancia

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază importanța creșterii 
securității juridice pentru investițiile 
transfrontaliere mărind eficiența și 
eficacitatea procedurilor naționale de 
insolvență;

7. subliniază importanța creșterii 
securității juridice și a respectării 
legislației pentru investițiile 
transfrontaliere mărind eficiența și 
eficacitatea procedurilor naționale de 
insolvență;

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

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază importanța creșterii 
securității juridice pentru investițiile 
transfrontaliere mărind eficiența și 
eficacitatea procedurilor naționale de 
insolvență;

7. subliniază importanța creșterii 
securității juridice pentru investițiile 
transfrontaliere mărind eficiența și 
eficacitatea procedurilor naționale de 
insolvență, luând în considerare diferitele 
sisteme juridice din statele membre și 
armonizând în continuare normele 
privind guvernanța corporativă, inclusiv o 
definiție comună a „acționarului” pentru 
a facilita exercitarea drepturilor 
acționarilor și implicarea în relația cu 
entitățile beneficiare de investiții la 
nivelul UE; invită Comisia să propună 
inițiative legislative și să prezinte 
recomandări statelor membre, după caz, 
cu un calendar specific pentru rezultate și 
cu scopul de a realiza rapid progrese 
semnificative;

Or. en

Amendamentul 156
Othmar Karas

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază importanța creșterii 
securității juridice pentru investițiile 
transfrontaliere mărind eficiența și 
eficacitatea procedurilor naționale de 
insolvență;

7. subliniază importanța creșterii 
securității juridice pentru investițiile 
transfrontaliere mărind eficiența și 
eficacitatea procedurilor naționale de 
insolvență; subliniază importanța 
asigurării unui cadru solid de protecție 
juridică al Uniunii pentru investițiile 
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transfrontaliere în cadrul UE după 
încetarea TBI din interiorul UE; solicită 
instituirea rapidă a unui sistem de 
protecție juridică adecvat și eficient 
pentru investițiile transfrontaliere în 
cadrul pieței unice;

Or. en

Amendamentul 157
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază importanța creșterii 
securității juridice pentru investițiile 
transfrontaliere mărind eficiența și 
eficacitatea procedurilor naționale de 
insolvență;

7. subliniază importanța creșterii 
securității juridice pentru investițiile 
transfrontaliere mărind eficiența și 
eficacitatea procedurilor naționale de 
insolvență; invită Comisia să facă 
propuneri legislative ambițioase pentru a 
încuraja armonizarea legislațiilor privind 
insolvența în întreaga Uniune;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază faptul că produsele 
financiare inovatoare și competitive ale 
UE cu acoperire globală, cum ar fi 
OPCVM-urile și obligațiunile verzi care 
utilizează viitorul standard al UE privind 
obligațiunile verzi, sunt canale de 
extindere a influenței UE pe scena 
globală și de consolidare a rolului 
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internațional al monedei euro; invită 
Comisia să se inspire din aceste exemple, 
dacă este necesar prin modificarea 
legislației respective, pentru a asigura 
același nivel de recunoaștere 
internațională și în cazul altor produse 
financiare ale UE, cum ar fi securitizările 
ELTIF și STS, și potențiale instrumente 
viitoare, cum ar fi obligațiunile sociale;

Or. en

Amendamentul 159
Othmar Karas

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază importanța investițiilor 
de capital pe termen lung ale 
participanților pe piețele financiare 
pentru sprijinirea unor întreprinderi 
europene independente din Uniune, a 
unor sectoare strategice puternice și 
reziliente, a unei creșteri economice 
sustenabile și a prosperității în beneficiul 
cetățenilor UE;

Or. en

Amendamentul 160
Gunnar Beck

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că este necesar să se 
continue progresele în ceea ce privește 
punerea în aplicare a unui cadru de 
reglementare cu adevărat unic pentru 
serviciile financiare pe piața internă;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 161
José Gusmão

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că este necesar să se 
continue progresele în ceea ce privește 
punerea în aplicare a unui cadru de 
reglementare cu adevărat unic pentru 
serviciile financiare pe piața internă;

8. subliniază că este necesar să se 
continue progresele în ceea ce privește 
punerea în aplicare a unui cadru de 
reglementare cu adevărat unic pentru 
serviciile financiare pe piața internă, în 
special în domeniul impozitării; solicită 
instituirea unei taxe pe tranzacțiile 
financiare la nivelul UE;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că este necesar să se 
continue progresele în ceea ce privește 
punerea în aplicare a unui cadru de 
reglementare cu adevărat unic pentru 
serviciile financiare pe piața internă;

8. subliniază că este necesar să se 
continue progresele în ceea ce privește 
punerea în aplicare a unui cadru de 
reglementare cu adevărat unic pentru 
serviciile financiare pe piața internă, unde 
ar trebui să se acorde prioritate dezvoltării 
continue a definițiilor și standardelor 
comune privind finanțarea sustenabilă;

Or. en

Amendamentul 163
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Nicola 
Beer, Ivars Ijabs, Gilles Boyer, Engin Eroglu
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Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că este necesar să se 
continue progresele în ceea ce privește 
punerea în aplicare a unui cadru de 
reglementare cu adevărat unic pentru 
serviciile financiare pe piața internă;

8. subliniază că este necesar să se 
continue progresele în ceea ce privește 
punerea în aplicare și executarea unui 
cadru de reglementare cu adevărat unic 
pentru serviciile financiare pe piața internă; 
invită Comisia și autoritățile europene de 
supraveghere să tragă concluzii cu privire 
la utilizarea instrumentelor de 
convergență în materie de supraveghere 
prin mișcările de piață legate de criza 
provocată de pandemia COVID-19 și să 
sugereze inițiative legislative și 
nelegislative pentru a spori eficiența 
acestor instrumente, după caz;

Or. en

Amendamentul 164
Gianna Gancia

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. propune crearea unei baze de date 
care să cuprindă informații financiare și 
de creditare standardizate privind IMM-
urile care intenționează să obțină 
finanțare pe piețele de capital, cu scopul 
de a spori vizibilitatea acestora;

Or. it

Amendamentul 165
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. susține îmbunătățirea 
transparenței pentru investitorii finali 
prin înființarea unui sistem centralizat de 
raportare în UE;

Or. en

Amendamentul 166
Gunnar Beck

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază necesitatea de a 
promova furnizarea de pensii; salută 
produsul paneuropean de pensii 
personale (PEPP); reamintește statelor 
membre că PEPP trebuie să fie supuse 
aceluiași tratament fiscal ca produsele 
naționale de pensii pentru a deveni o 
opțiune pentru deponenți;

eliminat

Or. en

Amendamentul 167
José Gusmão

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază necesitatea de a 
promova furnizarea de pensii; salută 
produsul paneuropean de pensii personale 
(PEPP); reamintește statelor membre că 
PEPP trebuie să fie supuse aceluiași 
tratament fiscal ca produsele naționale de 
pensii pentru a deveni o opțiune pentru 
deponenți;

9. subliniază că furnizarea de pensii 
private, cum ar fi produsul paneuropean de 
pensii personale (PEPP), este în mod 
inerent riscantă și poate lăsa persoanele 
fără protecție în momente de dificultate 
financiară, așa cum s-a întâmplat în 
ultimele luni; subliniază că PEPP nu 
trebuie să fie supuse aceluiași tratament 
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fiscal ca produsele naționale de pensii;

Or. en

Amendamentul 168
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază necesitatea de a 
promova furnizarea de pensii; salută 
produsul paneuropean de pensii personale 
(PEPP); reamintește statelor membre că 
PEPP trebuie să fie supuse aceluiași 
tratament fiscal ca produsele naționale de 
pensii pentru a deveni o opțiune pentru 
deponenți;

9. salută produsul paneuropean de 
pensii personale (PEPP); reamintește 
statelor membre că PEPP ar trebui să fie 
supuse aceluiași tratament fiscal ca 
produsele naționale de pensii în cazul în 
care politicile naționale de scutire de 
impozite s-au dovedit a fi eficiente și 
limitate la grupuri cu venituri mici sau la 
grupuri cu acces insuficient la alte 
sisteme colective de pensionare;

Or. en

Amendamentul 169
Jonás Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază necesitatea de a promova 
furnizarea de pensii; salută produsul 
paneuropean de pensii personale (PEPP); 
reamintește statelor membre că PEPP 
trebuie să fie supuse aceluiași tratament 
fiscal ca produsele naționale de pensii 
pentru a deveni o opțiune pentru deponenți;

9. subliniază necesitatea de a promova 
furnizarea de pensii; salută pensia 
personală paneuropeană (PEPP), a cărei 
reglementare prevede că investițiile de 
capital ar trebui realizate luând în 
considerare factorii de mediu, sociali și de 
guvernanță (MSG); constată că PEPP 
este un pilon de pensii complementare și 
voluntare în raport cu sistemele naționale 
de pensii publice; regretă faptul că 
Regulamentul privind PEPP nu conține o 
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abordare paneuropeană veritabilă, 
deoarece menține procesul de autorizare 
la nivel național și acordă un rol 
secundar EIOPA; reamintește statelor 
membre că PEPP trebuie să fie supuse 
aceluiași tratament fiscal ca produsele 
naționale de pensii pentru a deveni o 
opțiune pentru deponenți;

Or. en

Amendamentul 170
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel, Costas Mavrides

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază necesitatea de a promova 
furnizarea de pensii; salută produsul 
paneuropean de pensii personale (PEPP); 
reamintește statelor membre că PEPP 
trebuie să fie supuse aceluiași tratament 
fiscal ca produsele naționale de pensii 
pentru a deveni o opțiune pentru deponenți;

9. subliniază necesitatea de a promova 
furnizarea de pensii; salută pensia 
personală paneuropeană (PEPP), a cărei 
reglementare prevede că investițiile de 
capital ar trebui realizate luând în 
considerare factorii de mediu, sociali și de 
guvernanță (MSG); constată că PEPP 
este un pilon de pensii complementare și 
voluntare în raport cu sistemele naționale 
de pensii publice; reamintește statelor 
membre că PEPP trebuie să fie supuse 
aceluiași tratament fiscal ca produsele 
naționale de pensii pentru a deveni o 
opțiune pentru deponenți;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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9. subliniază necesitatea de a promova 
furnizarea de pensii; salută produsul 
paneuropean de pensii personale (PEPP); 
reamintește statelor membre că PEPP 
trebuie să fie supuse aceluiași tratament 
fiscal ca produsele naționale de pensii 
pentru a deveni o opțiune pentru 
deponenți;

9. subliniază necesitatea de a promova 
furnizarea de pensii, în special pensiile în 
cadrul celui de al treilea pilon; salută 
produsul paneuropean de pensii personale 
(PEPP); reamintește că tratamentul fiscal 
va fi un element esențial pentru adoptarea 
viitoarelor PEPP; reamintește 
recomandarea Comisiei din 26 iunie 2017 
prin care invită statele membre să se 
asigure că PEPP sunt supuse aceluiași 
tratament fiscal ca produsele naționale de 
pensii; reamintește că o piață profundă și 
competitivă pentru produsele PEPP, în 
beneficiul consumatorilor individuali, va 
apărea numai dacă toți furnizorii își pot 
desfășura activitatea în condiții de 
concurență echitabile;

Or. en

Amendamentul 172
Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază necesitatea de a promova 
furnizarea de pensii; salută produsul 
paneuropean de pensii personale (PEPP); 
reamintește statelor membre că PEPP 
trebuie să fie supuse aceluiași tratament 
fiscal ca produsele naționale de pensii 
pentru a deveni o opțiune pentru deponenți;

9. subliniază necesitatea de a promova 
furnizarea de pensii, în special în ceea ce 
privește pensiile din cadrul celui de al 
doilea și al treilea pilon, având în vedere 
schimbările demografice masive cu care 
se confruntă Uniunea; salută produsul 
paneuropean de pensii personale (PEPP); 
reamintește statelor membre că PEPP 
trebuie să fie supuse aceluiași tratament 
fiscal ca produsele naționale de pensii 
pentru a deveni o opțiune pentru deponenți;

Or. en

Amendamentul 173
Johan Van Overtveldt
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Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază necesitatea de a promova 
furnizarea de pensii; salută produsul 
paneuropean de pensii personale (PEPP); 
reamintește statelor membre că PEPP 
trebuie să fie supuse aceluiași tratament 
fiscal ca produsele naționale de pensii 
pentru a deveni o opțiune pentru deponenți;

9. subliniază necesitatea de a promova 
furnizarea de pensii; salută produsul 
paneuropean de pensii personale (PEPP); 
reamintește statelor membre că PEPP 
trebuie să fie supuse aceluiași tratament 
fiscal ca produsele naționale de pensii 
pentru a deveni o opțiune pentru deponenți; 
subliniază importanța unor condiții de 
concurență echitabile pentru furnizorii de 
produse PEPP, inclusiv în ceea ce privește 
tehnicile de atenuare a riscurilor în 
cadrul procesului de investiții; solicită o 
evaluare completă bazată pe dovezi a 
lansării pieței PEPP înainte de 
următoarea revizuire legislativă a 
Regulamentului privind PEPP;

Or. en

Amendamentul 174
José Gusmão

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. încurajează statele membre să 
promoveze sisteme de pensii cu piloni 
multipli, inclusiv sisteme de pensii 
ocupaționale, ca modalitate de 
îmbunătățire a dinamicii pieței și a 
stimulentelor pentru investiții; consideră 
că pensiile private ar trebui să fie 
revitalizate și să devină mai atractive; 
încurajează participarea investitorilor în 
produsele pe termen lung la politicile de 
reducere sau de scutire fiscală;

10. consideră că pensiile private nu ar 
trebui să fie încurajate de stat și că nu ar 
trebui să beneficieze de nicio scutire sau 
beneficiu fiscal;

Or. en
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Amendamentul 175
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. încurajează statele membre să 
promoveze sisteme de pensii cu piloni 
multipli, inclusiv sisteme de pensii 
ocupaționale, ca modalitate de 
îmbunătățire a dinamicii pieței și a 
stimulentelor pentru investiții; consideră 
că pensiile private ar trebui să fie 
revitalizate și să devină mai atractive; 
încurajează participarea investitorilor în 
produsele pe termen lung la politicile de 
reducere sau de scutire fiscală;

10. subliniază necesitatea de a garanta 
că toți cetățenii europeni se pot bucura de 
pensii sigure și adecvate și că sistemele 
publice și colective de securitate socială 
joacă și continuă să joace un rol principal 
în acest sens, în special pentru segmentele 
de populații cu venituri mici și medii; 
consideră că dezvoltarea produselor de 
pensii private ar trebui să asigure un nivel 
ridicat al standardelor de protecție a 
consumatorului și de transparență; 
încurajează participarea investitorilor în 
produsele pe termen lung;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. încurajează statele membre să 
promoveze sisteme de pensii cu piloni 
multipli, inclusiv sisteme de pensii 
ocupaționale, ca modalitate de 
îmbunătățire a dinamicii pieței și a 
stimulentelor pentru investiții; consideră 
că pensiile private ar trebui să fie 
revitalizate și să devină mai atractive; 
încurajează participarea investitorilor în 
produsele pe termen lung la politicile de 
reducere sau de scutire fiscală;

10. încurajează statele membre să 
promoveze sisteme de pensii cu piloni 
multipli, inclusiv sisteme de pensii 
ocupaționale și sisteme de pensii 
personale, ca modalitate de aprofundare a 
rezervelor de capital european disponibile 
pentru investiții în sectoarele strategice 
prin stimulente pentru investiții pe termen 
lung; consideră că pensiile private ar trebui 
să fie revitalizate și să devină mai atractive; 
încurajează participarea investitorilor în 
produsele pe termen lung la politicile de 
stimulare fiscală, promovând condiții de 
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concurență echitabile în ceea ce privește 
furnizorii și tipurile de produse;

Or. en

Amendamentul 177
Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. încurajează statele membre să 
promoveze sisteme de pensii cu piloni 
multipli, inclusiv sisteme de pensii 
ocupaționale, ca modalitate de îmbunătățire 
a dinamicii pieței și a stimulentelor pentru 
investiții; consideră că pensiile private ar 
trebui să fie revitalizate și să devină mai 
atractive; încurajează participarea 
investitorilor în produsele pe termen lung 
la politicile de reducere sau de scutire 
fiscală;

10. încurajează statele membre să 
promoveze sisteme de pensii cu piloni 
multipli, inclusiv sisteme de pensii 
ocupaționale, ca modalitate de îmbunătățire 
a dinamicii pieței și a stimulentelor pentru 
investiții; consideră că pensiile private ar 
trebui să fie revitalizate și să devină mai 
atractive; recomandă, în special, utilizarea 
sistemelor de autoînscriere ca modalitate 
de a consolida furnizarea și acoperirea 
pensiilor în Uniune; încurajează 
participarea investitorilor în produsele pe 
termen lung la politicile de reducere sau de 
scutire fiscală;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. încurajează statele membre să 
promoveze sisteme de pensii cu piloni 
multipli, inclusiv sisteme de pensii 
ocupaționale, ca modalitate de îmbunătățire 
a dinamicii pieței și a stimulentelor pentru 
investiții; consideră că pensiile private ar 
trebui să fie revitalizate și să devină mai 

10. încurajează statele membre să 
promoveze sisteme de pensii cu piloni 
multipli, inclusiv sisteme de pensii 
ocupaționale, ca modalitate de îmbunătățire 
a dinamicii pieței și a stimulentelor pentru 
investiții; consideră că pensiile finanțate ar 
trebui să fie revitalizate și să devină mai 



AM\1209082RO.docx 93/178 PE654.028v01-00

RO

atractive; încurajează participarea 
investitorilor în produsele pe termen lung 
la politicile de reducere sau de scutire 
fiscală;

atractive; solicită măsuri pentru depășirea 
obstacolelor în calea coexistenței 
sistemelor de pensii publice și private; 
încurajează participarea investitorilor în 
produsele pe termen lung la politicile de 
reducere sau de scutire fiscală;

Or. en

Amendamentul 179
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. încurajează statele membre să 
promoveze sisteme de pensii cu piloni 
multipli, inclusiv sisteme de pensii 
ocupaționale, ca modalitate de îmbunătățire 
a dinamicii pieței și a stimulentelor pentru 
investiții; consideră că pensiile private ar 
trebui să fie revitalizate și să devină mai 
atractive; încurajează participarea 
investitorilor în produsele pe termen lung 
la politicile de reducere sau de scutire 
fiscală;

10. subliniază că evoluțiile 
demografice necesită suplimentarea 
pensiilor de tip redistributiv cu economii 
și investiții inteligente de-a lungul vieții; 
încurajează statele membre să promoveze 
sisteme de pensii cu piloni multipli, 
inclusiv sisteme de pensii ocupaționale, ca 
modalitate de îmbunătățire a dinamicii 
pieței și a stimulentelor pentru investiții; 
consideră că pensiile private ar trebui să fie 
revitalizate și să devină mai atractive; 
încurajează participarea investitorilor în 
produsele pe termen lung la politicile de 
reducere sau de scutire fiscală;

Or. en

Amendamentul 180
Gunnar Beck

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. încurajează statele membre să 
promoveze sisteme de pensii cu piloni 
multipli, inclusiv sisteme de pensii 

10. încurajează statele membre să 
promoveze sisteme de pensii cu piloni 
multipli, inclusiv sisteme de pensii 
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ocupaționale, ca modalitate de îmbunătățire 
a dinamicii pieței și a stimulentelor pentru 
investiții; consideră că pensiile private ar 
trebui să fie revitalizate și să devină mai 
atractive; încurajează participarea 
investitorilor în produsele pe termen lung 
la politicile de reducere sau de scutire 
fiscală;

ocupaționale, ca modalitate de îmbunătățire 
a dinamicii pieței și a stimulentelor pentru 
investiții; consideră că pensiile private fac 
parte integrantă din planificarea în 
perspectiva pensionării a cetățenilor UE; 
încurajează participarea investitorilor în 
produsele pe termen lung, cu riscuri 
scăzute la politicile de reducere sau de 
scutire fiscală;

Or. en

Amendamentul 181
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel, Costas Mavrides

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. încurajează statele membre să 
promoveze sisteme de pensii cu piloni 
multipli, inclusiv sisteme de pensii 
ocupaționale, ca modalitate de îmbunătățire 
a dinamicii pieței și a stimulentelor pentru 
investiții; consideră că pensiile private ar 
trebui să fie revitalizate și să devină mai 
atractive; încurajează participarea 
investitorilor în produsele pe termen lung 
la politicile de reducere sau de scutire 
fiscală;

10. încurajează statele membre să 
promoveze sisteme de pensii cu piloni 
multipli, inclusiv sisteme de pensii 
ocupaționale, ca modalitate de îmbunătățire 
a dinamicii pieței și a stimulentelor pentru 
investiții; consideră că pensiile private ar 
trebui să fie revitalizate și să devină mai 
atractive; încurajează participarea 
investitorilor în produsele pe termen lung 
la politicile de reducere sau de scutire 
fiscală concepute pentru a genera un 
impact economic și social benefic mai 
larg;

Or. en

Amendamentul 182
Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Jessica Polfjärd, Lefteris Christoforou

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. ia act de utilizarea limitată a 
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vehiculului ELTIF în întreaga Uniune 
Europeană; încurajează Comisia să 
revizuiască Regulamentul privind ELTIF, 
având în vedere experiența de la intrarea 
sa în vigoare, pentru a valorifica întregul 
potențial al acestuia;

Or. en

Amendamentul 183
Christophe Hansen, Jessica Polfjärd, Lefteris Christoforou

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. încurajează Comisia să ia în 
considerare introducerea unui sistem „de 
minimis” sau de exceptare pentru 
distribuirea către investitori profesionali 
și/sau semiprofesionali în cadrul 
OPCVM;

Or. en

Amendamentul 184
Jonás Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. reamintește faptul că Directiva 
Solvabilitate 2 necesită o revizuire până la 
sfârșitul anului 2020 și că Autoritatea 
Europeană de Asigurări și Pensii 
Ocupaționale (EIOPA) va oferi Comisiei 
consultanță tehnică în urma consultărilor 
cu diferite părți interesate; solicită 
Comisiei și EIOPA să aibă în vedere 
ajustarea cerințelor de capital pentru 
investiții în capital propriu și datorii 
private, în special în cazul IMM-urilor;

11. reamintește faptul că Directiva 
Solvabilitate 2 necesită o revizuire până la 
sfârșitul anului 2020 și că Autoritatea 
Europeană de Asigurări și Pensii 
Ocupaționale (EIOPA) va oferi Comisiei 
consultanță tehnică în urma consultărilor 
cu diferite părți interesate;
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Or. en

Amendamentul 185
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. reamintește faptul că Directiva 
Solvabilitate 2 necesită o revizuire până la 
sfârșitul anului 2020 și că Autoritatea 
Europeană de Asigurări și Pensii 
Ocupaționale (EIOPA) va oferi Comisiei 
consultanță tehnică în urma consultărilor 
cu diferite părți interesate; solicită 
Comisiei și EIOPA să aibă în vedere 
ajustarea cerințelor de capital pentru 
investiții în capital propriu și datorii 
private, în special în cazul IMM-urilor;

11. reamintește faptul că Directiva 
Solvabilitate 2 necesită o revizuire până la 
sfârșitul anului 2020 și că Autoritatea 
Europeană de Asigurări și Pensii 
Ocupaționale (EIOPA) va oferi Comisiei 
consultanță tehnică în urma consultărilor 
cu diferite părți interesate; subliniază că 
această oportunitate ar trebui să fie 
utilizată pentru a consolida stabilitatea 
financiară a sectorului asigurărilor și 
protecția asiguraților;

Or. en

Amendamentul 186
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. reamintește faptul că Directiva 
Solvabilitate 2 necesită o revizuire până la 
sfârșitul anului 2020 și că Autoritatea 
Europeană de Asigurări și Pensii 
Ocupaționale (EIOPA) va oferi Comisiei 
consultanță tehnică în urma consultărilor 
cu diferite părți interesate; solicită 
Comisiei și EIOPA să aibă în vedere 
ajustarea cerințelor de capital pentru 
investiții în capital propriu și datorii 
private, în special în cazul IMM-urilor;

11. reamintește faptul că Directiva 
Solvabilitate 2 necesită o revizuire până la 
sfârșitul anului 2020 și că Autoritatea 
Europeană de Asigurări și Pensii 
Ocupaționale (EIOPA) va oferi Comisiei 
consultanță tehnică în urma consultărilor 
cu diferite părți interesate; solicită 
Comisiei și EIOPA să aibă în vedere 
ajustarea cerințelor de capital pentru 
investiții în capital propriu și datorii 
private, în special în cazul IMM-urilor, de 
asemenea, prin abordarea bazată pe 
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modele interne;

Or. en

Amendamentul 187
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. reamintește faptul că Directiva 
Solvabilitate 2 necesită o revizuire până la 
sfârșitul anului 2020 și că Autoritatea 
Europeană de Asigurări și Pensii 
Ocupaționale (EIOPA) va oferi Comisiei 
consultanță tehnică în urma consultărilor 
cu diferite părți interesate; solicită 
Comisiei și EIOPA să aibă în vedere 
ajustarea cerințelor de capital pentru 
investiții în capital propriu și datorii 
private, în special în cazul IMM-urilor;

11. reamintește faptul că Directiva 
Solvabilitate 2 necesită o revizuire până la 
sfârșitul anului 2020 și că Autoritatea 
Europeană de Asigurări și Pensii 
Ocupaționale (EIOPA) va oferi Comisiei 
consultanță tehnică în urma consultărilor 
cu diferite părți interesate; solicită 
Comisiei și EIOPA să aibă în vedere 
ajustarea cerințelor de capital pentru 
investiții în capital propriu și datorii 
private, în special în cazul IMM-urilor, de 
asemenea, prin abordarea bazată pe 
modele interne;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. reamintește faptul că Directiva 
Solvabilitate 2 necesită o revizuire până la 
sfârșitul anului 2020 și că Autoritatea 
Europeană de Asigurări și Pensii 
Ocupaționale (EIOPA) va oferi Comisiei 
consultanță tehnică în urma consultărilor 
cu diferite părți interesate; solicită 

11. reamintește faptul că Directiva 
Solvabilitate 2 necesită o revizuire până la 
sfârșitul anului 2020 și că Autoritatea 
Europeană de Asigurări și Pensii 
Ocupaționale (EIOPA) va oferi Comisiei 
consultanță tehnică în urma consultărilor 
cu diferite părți interesate; solicită 
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Comisiei și EIOPA să aibă în vedere 
ajustarea cerințelor de capital pentru 
investiții în capital propriu și datorii 
private, în special în cazul IMM-urilor;

Comisiei și EIOPA să aibă în vedere 
ajustarea cerințelor de capital pentru 
investiții în capital propriu și datorii 
private, în special în cazul IMM-urilor și al 
întreprinderilor cu capitalizare medie, 
pentru a se asigura că stimulentele pentru 
asigurători și fondurile de pensii nu 
penalizează investițiile în capitaluri 
proprii; invită cu fermitate asigurătorii și 
reasigurătorii să tragă concluzii din criza 
provocată de pandemia de COVID-19, 
inclusiv cu privire la acoperirea riscurilor 
legate de pandemie; încurajează 
eliminarea rapidă a scutirilor naționale și 
reducerea „suprareglementării” în 
implementarea națională a Directivei 
Solvabilitate 2, pentru a încuraja 
armonizarea și integrarea pieței 
asigurărilor și reasigurărilor din UE;

Or. en

Amendamentul 189
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază necesitatea creării și 
stimulării disponibilității unor active 
sustenabile adecvate; încurajează Comisia 
să prezinte o inițiativă legislativă pentru 
un standard al UE privind obligațiunile 
verzi; solicită continuarea discuțiilor 
privind crearea unui activ sigur european, 
bazat pe o evaluare de către Comisie a 
propunerii privind titluri garantate cu 
obligațiuni suverane și a posibilelor 
evoluții, pentru a consolida rolul 
internațional al monedei euro, pentru a 
stabiliza piețele financiare și pentru a 
permite băncilor să-și diversifice 
portofoliile;

Or. en
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Amendamentul 190
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. în punerea în aplicare a 
standardelor finalizate Basel III, invită 
Comisia să acorde atenția cuvenită (i) 
dispozițiilor care afectează formarea 
pieței de către bănci și instituții financiare 
nebancare și (ii) ponderilor de risc 
aplicabile investițiilor bancare în capital, 
în special capitaluri pe termen lung ale 
IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 191
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. în punerea în aplicare a 
standardelor finalizate Basel III, invită 
Comisia să acorde atenția cuvenită 
ponderilor de risc aplicabile investițiilor 
bancare în capitaluri proprii, în special 
capitaluri pe termen lung ale IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 192
Engin Eroglu

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. observă că, în ceea ce privește 
datele de piață, au apărut structuri de 
oligopol; solicită Comisiei Europene să 
analizeze dacă furnizorii de date fac abuz 
de poziție dominantă;

Or. de

Amendamentul 193
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 11 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. invită Comisia să prezinte cât mai 
curând posibil o propunere legislativă 
pentru un punct unic de acces european 
pentru informații financiare și 
nefinanciare cu privire la societățile 
europene cotate și necotate la bursă, 
respectând, după caz, principiul 
proporționalității; consideră că ESMA, în 
strânsă cooperare cu Grupul Consultativ 
European pentru Raportare Financiară, 
ar trebui să fie responsabilă pentru un 
astfel de proiect și că informațiile 
furnizate trebuie să se bazeze, de la bun 
început, pe o raportare integrată, 
incluzând informații necesare în mod 
urgent, comparabile, standardizate și 
transparente legate de sustenabilitatea 
mediului, astfel cum sunt definite în 
Regulamentul privind taxonomia, precum 
și informații legate de aspectele sociale și 
de guvernanță ale sustenabilității, în 
conformitate cu Regulamentul privind 
informațiile privind durabilitatea în 
sectorul serviciilor financiare și Directiva 
privind prezentarea de informații 
nefinanciare; 

Or. en
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Amendamentul 194
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 11 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. solicită Comisiei, în conformitate 
cu recomandarea formulată în raportul 
forumului la nivel înalt, să prezinte o 
propunere legislativă pentru dezvoltarea 
punctului unic de acces european pentru 
datele societăților; acest punct va servi 
drept ghișeu digital unic la nivel 
european, atât pentru informații 
financiare publice, cât și pentru 
informații nefinanciare publice 
referitoare la societățile din UE; punctul 
ar trebui să fie o platformă unică creată și 
administrată de ESMA; în această 
privință, propunerea legislativă ar trebui 
să se asigure că ESMA primește timp, 
finanțare și resurse adecvate;

Or. en

Amendamentul 195
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel, Costas Mavrides

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea ca autoritățile 
de supraveghere europene și naționale să 
își depășească diferențele; solicită să se 
asigure convergența în materie de 
supraveghere pentru a promova un model 
european comun, ghidat de Autoritatea 
Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe 
(ESMA), pentru a reduce obstacolele 
existente în calea operațiunilor financiare 
transfrontaliere;

12. subliniază necesitatea ca autoritățile 
de supraveghere europene și naționale să 
își depășească diferențele; solicită să se 
asigure convergența în materie de 
supraveghere pentru a promova un model 
european comun de supraveghere și de 
punere în aplicare perfectă, ghidat de 
Autoritatea Europeană pentru Valori 
Mobiliare și Piețe (ESMA) și, după caz, de 
EIOPA, pentru a reduce obstacolele 
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existente în calea operațiunilor financiare 
transfrontaliere; înțelege că convergența 
ar fi cel mai bine atinsă într-un cadru 
descentralizat care să permită 
autorităților naționale de supraveghere să 
își îndeplinească atribuțiile mai aproape 
de jucătorii de pe piață; consideră că ar fi 
cel mai bine ca această convergență să fie 
creată ca parte a programelor „Europa 
digitală”;

Or. en

Amendamentul 196
José Gusmão

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea ca 
autoritățile de supraveghere europene și 
naționale să își depășească diferențele; 
solicită să se asigure convergența în 
materie de supraveghere pentru a promova 
un model european comun, ghidat de 
Autoritatea Europeană pentru Valori 
Mobiliare și Piețe (ESMA), pentru a 
reduce obstacolele existente în calea 
operațiunilor financiare transfrontaliere;

12. solicită să se asigure convergența în 
materie de supraveghere pentru a promova 
un model european comun, ghidat de 
Autoritatea Europeană pentru Valori 
Mobiliare și Piețe (ESMA), cu condiția să 
nu fie diluate reglementările existente;

Or. en

Amendamentul 197
Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea ca autoritățile 
de supraveghere europene și naționale să 
își depășească diferențele; solicită să se 

12. subliniază necesitatea unei 
cooperări eficiente și eficace între 
autoritățile de supraveghere europene și 
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asigure convergența în materie de 
supraveghere pentru a promova un model 
european comun, ghidat de Autoritatea 
Europeană pentru Valori Mobiliare și 
Piețe (ESMA), pentru a reduce 
obstacolele existente în calea 
operațiunilor financiare transfrontaliere;

naționale;

Or. en

Amendamentul 198
Christophe Hansen, Jessica Polfjärd, Lefteris Christoforou

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea ca autoritățile 
de supraveghere europene și naționale să 
își depășească diferențele; solicită să se 
asigure convergența în materie de 
supraveghere pentru a promova un model 
european comun, ghidat de Autoritatea 
Europeană pentru Valori Mobiliare și 
Piețe (ESMA), pentru a reduce obstacolele 
existente în calea operațiunilor financiare 
transfrontaliere;

12. subliniază necesitatea ca autoritățile 
de supraveghere europene și naționale să 
își depășească diferențele; solicită să se 
asigure convergența sporită în materie de 
supraveghere pentru a reduce obstacolele 
existente în calea operațiunilor financiare 
transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 199
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea ca autoritățile 
de supraveghere europene și naționale să 
își depășească diferențele; solicită să se 
asigure convergența în materie de 
supraveghere pentru a promova un model 
european comun, ghidat de Autoritatea 

12. subliniază necesitatea ca autoritățile 
de supraveghere europene și naționale să 
își depășească diferențele; solicită să se 
asigure un model european de 
convergență sporită în materie de 
supraveghere pentru a reduce obstacolele 
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Europeană pentru Valori Mobiliare și 
Piețe (ESMA), pentru a reduce obstacolele 
existente în calea operațiunilor financiare 
transfrontaliere;

existente în calea operațiunilor financiare 
transfrontaliere; în acest context, ESMA și 
autoritățile naționale de supraveghere ar 
trebui să acționeze unitar și să asigure o 
supraveghere consistentă, eficientă și 
coordonată a piețelor UE;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea ca 
autoritățile de supraveghere europene și 
naționale să își depășească diferențele; 
solicită să se asigure convergența în 
materie de supraveghere pentru a promova 
un model european comun, ghidat de 
Autoritatea Europeană pentru Valori 
Mobiliare și Piețe (ESMA), pentru a 
reduce obstacolele existente în calea 
operațiunilor financiare transfrontaliere;

12. subliniază că este necesar să se 
asigure convergența în materie de 
supraveghere pentru a promova un model 
european comun, subliniază rolul crucial 
al autorităților europene de supraveghere 
în facilitarea acestui aspect; reamintește 
competențele suplimentare conferite și 
modificările structurale aduse 
autorităților europene de supraveghere 
prin recent-adoptatul Regulament (UE) 
2019/2175; invită autoritățile europene de 
supraveghere, împreună cu autoritățile 
naționale de supraveghere, să pună în 
aplicare și să exercite aceste schimbări cât 
mai curând posibil pentru a permite 
autorităților europene de supraveghere să 
acționeze rapid pentru a menține 
stabilitatea financiară, funcționarea 
ordonată și integritatea pieței și pentru a 
reduce obstacolele existente în calea 
operațiunilor financiare transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 201
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, Gilles Boyer, Luis Garicano
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Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea ca autoritățile 
de supraveghere europene și naționale să 
își depășească diferențele; solicită să se 
asigure convergența în materie de 
supraveghere pentru a promova un model 
european comun, ghidat de Autoritatea 
Europeană pentru Valori Mobiliare și 
Piețe (ESMA), pentru a reduce 
obstacolele existente în calea operațiunilor 
financiare transfrontaliere;

12. subliniază necesitatea ca autoritățile 
de supraveghere europene și naționale să 
lucreze în strânsă cooperare, în special în 
ceea ce privește coerența supravegherii și 
schimbul de informații; solicită modificări 
ale Regulamentului ESMA care să 
asigure faptul că ESMA poate acționa 
direct și decisiv în cazul în care 
autoritățile naționale de supraveghere nu 
își îndeplinesc în mod eficient datoria de a 
asigura prevenirea amenințărilor grave la 
adresa funcționării ordonate și a 
integrității piețelor financiare sau la 
adresa stabilității sistemului financiar din 
Uniune; invită cu fermitate Comisia să 
prezinte o reformă ambițioasă a 
guvernanței ESMA, inclusiv numirea 
unor administratori independenți în 
Consiliul de administrație, cu competențe 
sporite de convergență în materie de 
supraveghere pentru activitățile 
transfrontaliere, supraveghere directă și 
prevenirea amenințărilor grave la adresa 
funcționării ordonate și a integrității 
piețelor financiare sau la adresa 
stabilității sistemului financiar din 
Uniune; constată că impactul limitat al 
convergenței în materie de supraveghere 
în promovarea unui model european 
comun ar trebui să conducă la abilitarea 
Autorității Europene pentru Valori 
Mobiliare și Piețe (ESMA), a Autorității 
Europene de Asigurări și Pensii 
Ocupaționale (EIOPA) și a Autorității 
Bancare Europene (ABE), cu un rol mai 
ferm în reducerea obstacolelor existente în 
calea operațiunilor financiare 
transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 202
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Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea ca autoritățile 
de supraveghere europene și naționale să 
își depășească diferențele; solicită să se 
asigure convergența în materie de 
supraveghere pentru a promova un model 
european comun, ghidat de Autoritatea 
Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe 
(ESMA), pentru a reduce obstacolele 
existente în calea operațiunilor financiare 
transfrontaliere;

12. subliniază necesitatea ca autoritățile 
de supraveghere europene și naționale să 
colaboreze în direcția unei convergențe 
autentice în materie de supraveghere și să 
promoveze un model european comun, 
ghidat de Autoritatea Europeană pentru 
Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), pentru a 
reduce obstacolele existente în calea 
operațiunilor financiare transfrontaliere; ia 
act de importanța ESMA, EIOPA și ABE 
în acest proces, respectând, de asemenea, 
rolul autorităților naționale competente, 
astfel cum este prevăzut în revizuirea 
recent convenită a Sistemului european 
de supraveghere financiară (SESF);

Or. en

Amendamentul 203
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea ca autoritățile 
de supraveghere europene și naționale să 
își depășească diferențele; solicită să se 
asigure convergența în materie de 
supraveghere pentru a promova un model 
european comun, ghidat de Autoritatea 
Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe 
(ESMA), pentru a reduce obstacolele 
existente în calea operațiunilor financiare 
transfrontaliere;

12. subliniază necesitatea unei 
cooperări strânse între autoritățile de 
supraveghere europene și naționale; 
solicită să se asigure convergența în 
materie de supraveghere pentru a promova 
un model comun, ghidat de Autoritatea 
Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe 
(ESMA), pentru a reduce obstacolele 
existente în calea operațiunilor financiare 
transfrontaliere;

Or. en
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Amendamentul 204
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea ca autoritățile 
de supraveghere europene și naționale să 
își depășească diferențele; solicită să se 
asigure convergența în materie de 
supraveghere pentru a promova un model 
european comun, ghidat de Autoritatea 
Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe 
(ESMA), pentru a reduce obstacolele 
existente în calea operațiunilor financiare 
transfrontaliere;

12. subliniază necesitatea ca autoritățile 
de supraveghere europene și naționale să 
își depășească diferențele; solicită să se 
asigure convergența în materie de 
reglementare și supraveghere pentru a 
promova un model mai eficient de 
supraveghere comună, ghidat de 
Autoritatea Europeană pentru Valori 
Mobiliare și Piețe (ESMA), pentru a 
asigura supravegherea adecvată a 
operațiunilor financiare transfrontaliere; 
consideră că ESMA ar trebui să aibă mai 
multe competențe și resurse de anvergură, 
în special competențe suplimentare de 
supraveghere directă a marilor 
participanți pe piața financiară și o 
capacitate suplimentară de intervenție la 
nivel de produse în domeniul activității 
financiare transfrontaliere; consideră că 
consiliul supraveghetorilor ESMA ar 
trebui să includă membri independenți 
pentru a limita riscul conflictului de 
interese al autorităților naționale de 
supraveghere și pentru a crește 
eficacitatea supravegherii la nivelul UE;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea ca autoritățile 
de supraveghere europene și naționale să 

12. subliniază necesitatea ca autoritățile 
de supraveghere europene și naționale să 
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își depășească diferențele; solicită să se 
asigure convergența în materie de 
supraveghere pentru a promova un model 
european comun, ghidat de Autoritatea 
Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe 
(ESMA), pentru a reduce obstacolele 
existente în calea operațiunilor financiare 
transfrontaliere;

își depășească diferențele; solicită să se 
asigure convergența în materie de 
supraveghere pentru a promova un model 
european comun, ghidat de Autoritatea 
Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe 
(ESMA), pentru a reduce obstacolele 
existente în calea operațiunilor financiare 
transfrontaliere;

este foarte îngrijorat de dezvăluirile în 
urma scandalului Wirecard privind 
deficiențele supravegherii; subliniază că 
auditurile credibile sunt instrumente 
vitale pentru crearea încrederii în situația 
financiară a întreprinderilor;
constată că astfel de audituri nu pot fi 
furnizate decât dacă există o relație 
complet independentă între auditor și 
client și că această independență nu poate 
fi în niciun caz afectată prin prestarea de 
servicii de audit pentru entitatea auditată;
prin urmare, solicită Comisiei o revizuire 
rapidă a Regulamentului nr. 537/2014 
privind cerințe specifice referitoare la 
auditul statutar al entităților de interes 
public cu scopul de a consolida regulile 
privind rotația, de a asigura o separare 
legală completă între furnizarea de 
servicii de audit și nonaudit și de a se 
asigura că ESMA are competențe directe 
de supraveghere asupra sectorului de 
audit;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. solicită Comisiei, ESMA, 
Autorității Bancare Europene (ABE) și 
mecanismului unic de supraveghere 
(MUS) să evalueze în ce măsură 
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scandalul Wirecard poate fi atribuit 
deficiențelor cadrului de reglementare 
european în domeniul auditului și 
supravegherii; în special, dacă 
supraveghetorii naționali și europeni sunt 
suficient de echipați pentru a supraveghea 
eficient instituțiile financiare 
transfrontaliere mari cu modele de afaceri 
complexe care implică diferite jurisdicții 
din țări terțe, precum și mai multe 
niveluri corporative; ce lecții se pot 
extrage din acest caz în legătură cu 
dezvoltarea ulterioară a cadrului 
european de reglementare și 
supraveghere, în special în ceea ce 
privește planul de acțiune privind uniunea 
piețelor de capital;

Or. en

Amendamentul 207
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază concurența, alegerea și 
accesul deschis la nivelul întregii UE 
între infrastructurile pieței pe parcursul 
întregului lanț valoric de punere în 
aplicare ca principii fundamentale pentru 
UPC; sprijină o diversitate de mecanisme 
de tranzacționare care facilitează diferite 
strategii comerciale, condiții de piață și 
obiective de investiții, atât în UE, cât și la 
nivel global; consideră că nerespectarea 
acestor principii în discuțiile viitoare 
privind revizuirea cadrului MiFID/R ar 
risca să readucă structuri naționale de 
schimb național monopoliste, în 
detrimentul economiilor europene și al 
investitorilor finali;

Or. en
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Amendamentul 208
Jonás Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. solicită, în această privință, ca 
viitoarea revizuire a regulamentului UE 
privind serviciile financiare să atribuie 
competențe de supraveghere și de 
reglementare sporite supraveghetorilor 
UE, respectiv ESMA, inclusiv de 
supraveghere directă asupra anumitor 
segmente de piață și competențe sporite de 
intervenție asupra produselor; 
reamintește, în plus, necesitatea 
reformării structurii de guvernanță a 
autorităților de supraveghere europene 
pentru ca acestea să fie cu adevărat 
independente de supraveghetorii 
naționali;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. invită Comisia să asigure 
finanțarea corespunzătoare a operatorilor 
societății civile și a reprezentanților 
consumatorilor în domeniul serviciilor 
financiare, care oferă o perspectivă de 
neprețuit și o evaluare independentă 
factorilor de decizie și autorităților de 
reglementare;

Or. en
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Amendamentul 210
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. pentru a reduce riscul de 
fragmentare care rezultă din aplicarea 
opțiunilor și a puterii de apreciere 
naționale, subliniază necesitatea de a 
progresa în direcția unor standarde 
europene comune;

Or. en

Amendamentul 211
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. subliniază eficiența care poate fi 
obținută prin transferarea treptată către 
ESMA a unor competențe directe de 
supraveghere asupra contrapărților 
centrale și a depozitarilor centrali de 
titluri de valoare din UE, în concordanță 
cu activitatea transfrontalieră și 
concentrarea acestora pe piață;

Or. en

Amendamentul 212
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. observă că reglementarea serviciilor 
financiare este un demers foarte complex, 
cu reglementări la nivel internațional, 
european și național; încurajează toți 
actorii relevanți să reducă această 
complexitate pentru a asigura 
proporționalitatea reglementării financiare 
și pentru a elimina sarcinile 
administrative inutile;

13. observă că reglementarea serviciilor 
financiare este un demers foarte complex, 
cu reglementări la nivel internațional, 
european și național; încurajează toți 
actorii relevanți să reducă această 
complexitate pentru a asigura 
proporționalitatea reglementării financiare;

Or. en

Amendamentul 213
José Gusmão

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. observă că reglementarea serviciilor 
financiare este un demers foarte complex, 
cu reglementări la nivel internațional, 
european și național; încurajează toți 
actorii relevanți să reducă această 
complexitate pentru a asigura 
proporționalitatea reglementării financiare 
și pentru a elimina sarcinile 
administrative inutile;

13. observă că reglementarea serviciilor 
financiare este un demers foarte complex, 
cu reglementări la nivel internațional, 
european și național; încurajează toți 
actorii relevanți să reducă această 
complexitate pentru a asigura 
proporționalitatea reglementării financiare;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. observă că reglementarea serviciilor 
financiare este un demers foarte complex, 

13. observă că reglementarea serviciilor 
financiare este un demers foarte complex, 
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cu reglementări la nivel internațional, 
european și național; încurajează toți 
actorii relevanți să reducă această 
complexitate pentru a asigura 
proporționalitatea reglementării financiare 
și pentru a elimina sarcinile administrative 
inutile;

cu reglementări la nivel internațional, 
european și național; încurajează toți 
actorii relevanți să reducă această 
complexitate pentru a asigura 
proporționalitatea reglementării financiare 
și pentru a elimina sarcinile administrative 
inutile; constată, de asemenea, că 
proporționalitatea regulamentelor 
financiare poate duce uneori la o 
complexitate sporită și invită Comisia și 
statele membre să se angajeze la eforturi 
semnificative de a eficientiza și armoniza 
normele existente și viitoare, eliminând 
treptat scutirile naționale, după caz, și 
împiedicând suprareglementarea 
dreptului UE la nivel național; subliniază 
că regulamente cu termene clare pentru 
tranziție și eliminarea treptată a 
regimurilor existente pot construi o cale 
uniformă și constantă către convergența 
normativă;

Or. en

Amendamentul 215
Jonás Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la recentul scandal care a implicat 
societatea germană de tehnologie 
financiară Wirecard, precum și la rolul și 
eventualele deficiențe ale autorității de 
supraveghere financiară din Germania și 
ale unuia dintre auditori, Ernst and 
Young; subliniază importanța 
supravegherii consecvente a domeniului 
de aplicare și a aplicării, indiferent de 
identitatea furnizorului, în măsura în care 
serviciul-cheie furnizat este un serviciu 
financiar; invită UE și autoritățile 
competente naționale să procedeze la o 
anchetă minuțioasă, inclusiv cu privire la 
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caracterul adecvat al răspunsului 
autorității de supraveghere, independența 
auditorului, guvernanța corporativă a 
societății și fondurile lipsă; invită Comisia 
să analizeze modalități de îmbunătățire a 
funcționării sectorului contabil, inclusiv 
prin audituri comune și separarea dintre 
serviciile de consultanță și audit;

Or. en

Amendamentul 216
Sven Simon

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. constată că, având în vedere 
scandalurile recente, cum ar fi cazul 
Wirecard din Germania, trebuie 
consolidate independența și 
responsabilitatea auditorilor, precum și 
ale autorităților de reglementare, iar toate 
reglementările existente de prevenire a 
fraudei trebuie revizuite în detaliu;

Or. en

Amendamentul 217
Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. își reiterează apelul formulat în 
Rezoluția Parlamentului European din 19 
ianuarie 2016 referitoare la bilanțul și la 
provocările asociate cadrului UE de 
reglementare a serviciilor financiare, 
conform căruia Comisia ar trebui să 
realizeze, în cooperare cu autoritățile 
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europene de supraveghere, MUS și CERS 
o evaluare cincinală completă, cantitativă 
și calitativă, a impactului cumulat al 
normelor UE privind serviciile financiare 
asupra piețelor financiare și asupra 
participanților săi la nivelul UE și al 
statelor membre pentru a identifica 
deficiențele și lacunele, pentru a evalua 
performanța, eficacitatea și eficiența 
normelor privind serviciile financiare și 
pentru a se asigura că aceasta nu 
împiedică concurența echitabilă și 
dezvoltarea economiei și să raporteze 
Parlamentului; regretă că, până în 
prezent, nu a fost realizată nicio astfel de 
evaluare;

Or. en

Amendamentul 218
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază avantajele pentru ca 
integrarea suplimentară a piețelor de 
capital din UE să evolueze de-a lungul 
timpului către un model de supraveghere 
binar, cu mandate separate pentru 
supraveghere prudențială și protecția 
consumatorului la nivelul sectoarelor, 
pentru a îmbunătăți eficiența 
supravegherii marilor conglomerate 
financiare, pentru a reduce complexitatea 
cadrului european de supraveghere și 
pentru a asigura o protecție mai fermă a 
consumatorilor și investitorilor în 
întreaga UE;

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. invită Comisia să prezinte o foaie 
de parcurs detaliată pentru a consolida 
robustețea ecosistemului financiar, 
extrăgând lecții din beneficiile și 
deficiențele actualului manual al UE 
privind stabilitatea și supravegherea 
financiară, identificate în timpul crizei 
provocate de pandemia de COVID-19; ia 
act de recomandările recente ale CERS, 
în special cu privire la riscurile de 
lichiditate care decurg din apelurile în 
marjă și riscurile de lichiditate ale 
fondurilor de investiții;

Or. en

Amendamentul 220
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. constată cu îngrijorare că, în 
ultimii ani, o pondere mai mare a 
fluxurilor de tranzacționare a fost 
canalizată către locurile de tranzacționare 
cu cerințe de transparență limitate și 
subliniază că aceste tranzacții nu 
contribuie în mod semnificativ la 
formarea prețurilor; invită Comisia și 
autoritățile de supraveghere să se asigure 
că există condiții de concurență echitabile 
între diferite locuri de tranzacționare;

Or. en
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Amendamentul 221
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Costas Mavrides

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. constată lipsa informațiilor cu 
privire la piața de finanțare fără 
îndatorare pentru IMM-uri; solicită, în 
această privință, o mai bună colectare a 
datelor despre instrumentele de finanțare 
fără îndatorare utilizate anterior de 
populația IMM-urilor; insistă asupra 
faptului că acest lucru ar putea contribui 
în mod semnificativ la evaluarea și 
punerea în aplicare a politicilor în acest 
domeniu;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază necesitatea ca 
arhitectura pieței europene să poată 
concura la nivel mondial și să atragă 
capital străin; subliniază necesitatea ca 
UE să devină un loc în care societățile și 
investitorii internaționali să dorească să 
își desfășoare activitatea;

Or. en

Amendamentul 223
José Gusmão
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Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. este preocupat de faptul că 
angajamentul investitorilor mici față de 
piețele financiare rămâne scăzut; solicită 
măsuri de promovare a investițiilor mici 
având în vedere provocările demografice 
cu care se confruntă UE prin creșterea 
participării investitorilor mici pe piețele de 
capital prin intermediul unor produse de 
pensii personale mai atractive și mai 
adecvate;

14. constată că angajamentul 
investitorilor mici față de piețele financiare 
rămâne scăzut;

Or. en

Amendamentul 224
Gunnar Beck

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. este preocupat de faptul că 
angajamentul investitorilor mici față de 
piețele financiare rămâne scăzut; solicită 
măsuri de promovare a investițiilor mici 
având în vedere provocările demografice 
cu care se confruntă UE prin creșterea 
participării investitorilor mici pe piețele de 
capital prin intermediul unor produse de 
pensii personale mai atractive și mai 
adecvate;

14. constată că angajamentul 
investitorilor mici față de piețele financiare 
rămâne mai scăzut decât în orice altă parte 
a lumii dezvoltate; reamintește că 
activitatea bancară tradițională este 
profund înrădăcinată în tradiția 
europeană;

Or. en

Amendamentul 225
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. este preocupat de faptul că 
angajamentul investitorilor mici față de 
piețele financiare rămâne scăzut; solicită 
măsuri de promovare a investițiilor mici 
având în vedere provocările demografice 
cu care se confruntă UE prin creșterea 
participării investitorilor mici pe piețele de 
capital prin intermediul unor produse de 
pensii personale mai atractive și mai 
adecvate;

14. consideră că investitorii mici pot 
juca un rol major în tranziția către piețe 
de capital stabile și sustenabile pe termen 
lung având în vedere orizontul 
investițional pe termen lung al acestora și 
preferințele lor de sustenabilitate; este 
preocupat de faptul că angajamentul 
investitorilor mici față de piețele financiare 
sustenabile rămâne scăzut din cauza lipsei 
de informații și a lipsei de recomandări 
financiare cu privire la produse de 
investiții sustenabile adecvate; solicită 
măsuri de stimulare a unor produse de 
investiții și pensii personale simple, 
transparente și sustenabile, precum și 
măsuri de asigurare a faptului că 
recomandările financiare sunt fiabile și 
imparțiale;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. este preocupat de faptul că 
angajamentul investitorilor mici față de 
piețele financiare rămâne scăzut; solicită 
măsuri de promovare a investițiilor mici 
având în vedere provocările demografice 
cu care se confruntă UE prin creșterea 
participării investitorilor mici pe piețele de 
capital prin intermediul unor produse de 
pensii personale mai atractive și mai 
adecvate;

14. este preocupat de faptul că 
angajamentul investitorilor mici față de 
piețele financiare rămâne scăzut; solicită 
măsuri de promovare a investițiilor mici 
având în vedere provocările demografice 
cu care se confruntă UE prin creșterea 
participării investitorilor mici pe piețele de 
capital prin intermediul unor produse de 
pensii personale mai atractive și mai 
adecvate; invită Comisia să prezinte 
inițiative care să vizeze în special 
investitorii mici, inclusiv facilitarea 
dezvoltării unor instrumente de 
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comparație europene independente, 
bazate pe web, pentru a ajuta investitorii 
mici să stabilească produsele cele mai 
potrivite în ceea ce privește riscurile, 
rentabilitatea investițiilor și valoarea 
pentru nevoile lor particulare, precum și 
promovarea stimulentelor pentru 
produsele MSG și produsele asociate în 
mod normal cu cel mai mare avantaj din 
punct de vedere economic;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. este preocupat de faptul că 
angajamentul investitorilor mici față de 
piețele financiare rămâne scăzut; solicită 
măsuri de promovare a investițiilor mici 
având în vedere provocările demografice 
cu care se confruntă UE prin creșterea 
participării investitorilor mici pe piețele de 
capital prin intermediul unor produse de 
pensii personale mai atractive și mai 
adecvate;

14. este preocupat de faptul că 
angajamentul investitorilor mici față de 
piețele financiare rămâne scăzut; solicită 
măsuri de promovare a investițiilor mici 
având în vedere provocările demografice 
cu care se confruntă UE prin creșterea 
participării investitorilor mici pe piețele de 
capital prin intermediul unor produse de 
pensii personale mai atractive și mai 
adecvate; salută în special noul set 
uniform de criterii pentru normele la 
nivelul întregii UE care ajută serviciile de 
finanțare participativă să funcționeze fără 
probleme și să încurajeze finanțarea 
transfrontalieră a întreprinderilor, în 
special pentru întreprinderile mijlocii și 
pentru microîntreprinderi;

Or. en

Amendamentul 228
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
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Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. este preocupat de faptul că 
angajamentul investitorilor mici față de 
piețele financiare rămâne scăzut; solicită 
măsuri de promovare a investițiilor mici 
având în vedere provocările demografice 
cu care se confruntă UE prin creșterea 
participării investitorilor mici pe piețele de 
capital prin intermediul unor produse de 
pensii personale mai atractive și mai 
adecvate;

14. subliniază că nu există o piață 
solidă fără un bazin larg de investitori; 
este preocupat de faptul că angajamentul 
investitorilor mici față de piețele financiare 
rămâne scăzut; solicită măsuri de 
promovare a investițiilor mici având în 
vedere provocările demografice cu care se 
confruntă UE prin creșterea participării 
investitorilor mici pe piețele de capital prin 
intermediul unor produse de pensii 
personale mai atractive și mai adecvate;

Or. en

Amendamentul 229
Clara Ponsatí Obiols, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. reamintește că angajamentul 
scăzut al investitorilor mici față de piețele 
financiare ar putea fi o consecință a 
regretabilelor cazuri de fraudă financiară 
care au avut loc în ultimul deceniu în 
anumite state membre prin 
comercializarea de produse riscante cu 
rea-credință, deplânse de Parlamentul 
European în 2015; subliniază că 
consolidarea încrederii investitorilor mici 
este un factor-cheie pentru o funcționare 
corectă și eficientă a piețelor financiare; 
în acest sens, îndeamnă autoritățile și 
instituțiile UE să consolideze și să 
armonizeze în continuare legislația 
privind protecția investitorilor mici 
împotriva fraudei și a informațiilor 
înșelătoare;

Or. en
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Amendamentul 230
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. regretă că dispozițiile privind 
protecția investitorilor din mai multe 
compartimente sectoriale ale legislației 
UE privind serviciile financiare sunt slab 
aliniate, ceea ce duce la o complexitate 
excesivă pentru intermediarii financiari și 
clienții individuali; invită Comisia 
Europeană să adopte o abordare mai 
orizontală a protecției investitorilor în 
legislația UE privind serviciile financiare;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. constată că diverse studii arată în 
mod constant că o majoritate 
semnificativă a investitorilor mici 
menționează preferințele de 
sustenabilitate atunci când sunt întrebați 
despre preferințele lor de investiții și 
consideră că aceasta este o oportunitate 
de a îi stimula în continuare să fie mai 
activi pe piețele financiare;

Or. en
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Amendamentul 232
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază importanța creșterii 
încrederii investitorilor pe piețele de 
capital, favorizată de o protecție solidă a 
investitorilor și sprijinită de participanții 
la piață cu cunoștințe financiare;

Or. en

Amendamentul 233
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că accesul la piețele 
financiare ar trebui să fie posibil pentru 
toate întreprinderile în cadrul principiului 
„aceeași activitate, aceleași norme”;

15. subliniază că legislația privind 
piețele financiare, inclusiv în domeniul 
finanțelor digitale, ar trebui să se bazeze 
pe principiul „aceeași activitate, aceleași 
norme”, pentru a reduce potențialul 
arbitrajului de reglementare și pentru a 
asigura condiții de concurență echitabile 
la nivelul serviciilor financiare;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că accesul la piețele 15. subliniază că accesul la piețele 
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financiare ar trebui să fie posibil pentru 
toate întreprinderile în cadrul principiului 
„aceeași activitate, aceleași norme”;

financiare ar trebui să fie posibil pentru 
toate întreprinderile, inclusiv pentru IMM-
uri și pentru întreprinderile nou-
înființate, în cadrul principiului „aceeași 
activitate, aceleași norme”; afirmă 
necesitatea creșterii portofoliului de 
opțiuni de investiții pentru investitorii 
mici;

Or. en

Amendamentul 235
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că accesul la piețele 
financiare ar trebui să fie posibil pentru 
toate întreprinderile în cadrul principiului 
„aceeași activitate, aceleași norme”;

15. subliniază necesitatea unor 
condiții de concurență echitabile între 
întreprinderile de servicii financiare și 
cele tehnologice; subliniază că accesul la 
piețele financiare ar trebui să fie posibil 
pentru toate întreprinderile în cadrul 
principiului „aceeași activitate, aceleași 
norme”;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că accesul la piețele 
financiare ar trebui să fie posibil pentru 
toate întreprinderile în cadrul principiului 
„aceeași activitate, aceleași norme”;

15. subliniază că accesul la piețele 
financiare ar trebui să fie posibil pentru 
toate întreprinderile în cadrul principiului 
„aceeași activitate, aceleași norme”; 
constată că acest principiu este deosebit 
de relevant în spațiile de tehnologie 
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financiară și de inovare financiară și că 
accesul reciproc la datele financiare ar 
trebui să fie echilibrat de nevoia de a avea 
condiții de concurență echitabile la 
nivelul tuturor furnizorilor și al tipurilor 
de produse;

Or. en

Amendamentul 237
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că accesul la piețele 
financiare ar trebui să fie posibil pentru 
toate întreprinderile în cadrul principiului 
„aceeași activitate, aceleași norme”;

15. subliniază că accesul la piețele 
financiare ar trebui să fie posibil pentru 
toate întreprinderile în cadrul principiului 
„aceeași activitate, aceleași norme”; totuși, 
pentru a atinge acest obiectiv, consideră 
că este important să se simplifice criteriile 
pentru a lua în considerare investitori 
profesioniști la cerere, ceea ce este, de 
asemenea, legat de cerințele cantitative 
privind mărimea întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 238
Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază că piața unică a 
serviciilor financiare de retail este foarte 
subdezvoltată; constată că achiziționarea 
de produse de servicii financiare de retail, 
cum ar fi împrumuturi ipotecare sau 
produse de asigurare transfrontaliere, este 
foarte neobișnuită și plină de obstacole; 
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consideră că participanții la piața de retail 
ar trebui să poată profita cu ușurință de 
piața unică pentru a accesa produsele de 
servicii financiare de retail la nivel 
transfrontalier pentru a obține mai multe 
opțiuni și produse mai bune; invită 
Comisia să pună în aplicare un nou plan 
de acțiune pentru serviciile financiare de 
retail, care să instituie o strategie 
ambițioasă pentru a elimina obstacolele 
din calea serviciilor financiare 
transfrontaliere de retail, precum și 
eliminarea taxelor inutile și excesive 
pentru aceste servicii;

Or. en

Amendamentul 239
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază că existența unor 
inconsecvențe la nivelul diferitelor norme 
de protecție a consumatorilor și a 
investitorilor împiedică posibilitatea de a 
realiza o UPC cu adevărat integrată și 
funcțională; subliniază necesitatea unor 
reguli de protecție a consumatorului și de 
conduită în afaceri mai orizontale și 
armonizate, pentru a asigura un nivel de 
protecție eficient și coerent pentru toate 
produsele financiare;

Or. en

Amendamentul 240
Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Jessica Polfjärd, Lefteris Christoforou

Propunere de rezoluție
Punctul 16
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. reamintește existența a diferite 
deficiențe în legislația privind produsele de 
investiții individuale structurate și bazate 
pe asigurări (PRIIP), deficiențe care ar 
trebui abordate în cadrul următoarei 
revizuiri; se așteaptă ca legislația 
referitoare la PRIIP de nivelul 2 privind 
documentul esențial al investitorilor să 
respecte nivelul 1, în special în ceea ce 
privește scenariile de performanță; regretă 
întârzierile în adoptarea legislației în 
domeniul PRIIP de nivel 2 care se va 
suprapune cu prima revizuire a PRIIP și 
care mărește incertitudinea juridică și 
costurile pentru părțile interesate;

16. reamintește existența a diferite 
deficiențe în legislația privind produsele de 
investiții individuale structurate și bazate 
pe asigurări (PRIIP), deficiențe care ar 
trebui abordate în cadrul următoarei 
revizuiri; regretă întârzierile în adoptarea 
legislației în domeniul PRIIP de nivel 2 
care se va suprapune cu prima revizuire a 
PRIIP și care mărește incertitudinea 
juridică și costurile pentru părțile 
interesate;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. reamintește existența a diferite 
deficiențe în legislația privind produsele de 
investiții individuale structurate și bazate 
pe asigurări (PRIIP), deficiențe care ar 
trebui abordate în cadrul următoarei 
revizuiri; se așteaptă ca legislația 
referitoare la PRIIP de nivelul 2 privind 
documentul esențial al investitorilor să 
respecte nivelul 1, în special în ceea ce 
privește scenariile de performanță; regretă 
întârzierile în adoptarea legislației în 
domeniul PRIIP de nivel 2 care se va 
suprapune cu prima revizuire a PRIIP și 
care mărește incertitudinea juridică și 
costurile pentru părțile interesate;

16. reamintește existența a diferite 
deficiențe în legislația privind produsele de 
investiții individuale structurate și bazate 
pe asigurări (PRIIP), deficiențe care ar 
trebui abordate cât mai curând posibil, 
înainte de aplicarea regulilor PRIIP la 
produsele OPCVM; se așteaptă ca 
legislația referitoare la PRIIP de nivelul 2 
privind documentul esențial al 
investitorilor să fie aliniată cu textul de la 
nivelul 1, în special în ceea ce privește 
furnizarea de informații precontractuale 
precise, corecte, clare și care nu induc în 
eroare; regretă întârzierile în adoptarea 
legislației în domeniul PRIIP de nivel 2 
care se va suprapune cu prima revizuire a 
PRIIP și care mărește incertitudinea 
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juridică și costurile pentru participanții la 
piață și ar putea reduce înțelegerea și 
încrederea din partea investitorilor mici; 
solicită o revizuire mai fundamentală a 
normelor aplicabile distribuției de 
produse financiare în întregul spațiu de 
investiții de retail, în special în temeiul 
MiFID, IDD și PRIIP, în vederea 
armonizării și eficientizării manualului 
UE, după caz; constată că normele UE 
privind protecția consumatorilor ar trebui 
să fie adaptate la transformările verzi și 
digitale și să pună în prim-plan interesul 
investitorului mic, indiferent de tipurile 
diferite de furnizori și de produse;

Or. en

Amendamentul 242
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. reamintește existența a diferite 
deficiențe în legislația privind produsele de 
investiții individuale structurate și bazate 
pe asigurări (PRIIP), deficiențe care ar 
trebui abordate în cadrul următoarei 
revizuiri; se așteaptă ca legislația 
referitoare la PRIIP de nivelul 2 privind 
documentul esențial al investitorilor să 
respecte nivelul 1, în special în ceea ce 
privește scenariile de performanță; regretă 
întârzierile în adoptarea legislației în 
domeniul PRIIP de nivel 2 care se va 
suprapune cu prima revizuire a PRIIP și 
care mărește incertitudinea juridică și 
costurile pentru părțile interesate;

16. reamintește existența a diferite 
deficiențe în legislația privind produsele de 
investiții individuale structurate și bazate 
pe asigurări (PRIIP), deficiențe care ar 
trebui abordate în cadrul următoarei 
revizuiri cuprinzătoare care acoperă 
nivelele 1 și 2; se așteaptă ca legislația 
referitoare la PRIIP de nivelul 2 privind 
documentul esențial al investitorilor să 
respecte nivelul 1, în special în ceea ce 
privește scenariile de performanță; regretă 
întârzierile în adoptarea legislației în 
domeniul PRIIP de nivel 2 care se va 
suprapune cu prima revizuire a PRIIP și 
care mărește incertitudinea juridică și 
costurile pentru părțile interesate;

Or. en
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Amendamentul 243
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Costas Mavrides

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. reamintește existența a diferite 
deficiențe în legislația privind produsele de 
investiții individuale structurate și bazate 
pe asigurări (PRIIP), deficiențe care ar 
trebui abordate în cadrul următoarei 
revizuiri; se așteaptă ca legislația 
referitoare la PRIIP de nivelul 2 privind 
documentul esențial al investitorilor să 
respecte nivelul 1, în special în ceea ce 
privește scenariile de performanță; regretă 
întârzierile în adoptarea legislației în 
domeniul PRIIP de nivel 2 care se va 
suprapune cu prima revizuire a PRIIP și 
care mărește incertitudinea juridică și 
costurile pentru părțile interesate;

16. solicită îmbunătățirea informării și 
comparabilității informațiilor-cheie din 
legislația privind produsele de investiții 
individuale structurate și bazate pe 
asigurări (PRIIP), deficiențe care ar trebui 
abordate în cadrul următoarei revizuiri; se 
așteaptă ca legislația referitoare la PRIIP 
de nivelul 2 privind documentul esențial al 
investitorilor să respecte nivelul 1, în 
special în ceea ce privește scenariile de 
performanță; regretă întârzierile în 
adoptarea legislației în domeniul PRIIP de 
nivel 2 care se va suprapune cu prima 
revizuire a PRIIP și care mărește 
incertitudinea juridică și costurile pentru 
părțile interesate; insistă asupra faptului 
că viitoarea revizuire ar trebui să prevadă 
documente de informare standardizate și 
accesibile prin citire optică, asigurând 
astfel comparabilitatea digitală;

Or. en

Amendamentul 244
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. reamintește existența a diferite 
deficiențe în legislația privind produsele de 
investiții individuale structurate și bazate 
pe asigurări (PRIIP), deficiențe care ar 
trebui abordate în cadrul următoarei 
revizuiri; se așteaptă ca legislația 
referitoare la PRIIP de nivelul 2 privind 
documentul esențial al investitorilor să 

16. reamintește existența a diferite 
deficiențe în legislația privind produsele de 
investiții individuale structurate și bazate 
pe asigurări (PRIIP), deficiențe care ar 
trebui abordate în cadrul următoarei 
revizuiri; se așteaptă ca legislația 
referitoare la PRIIP de nivelul 2 privind 
documentul esențial al investitorilor să 
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respecte nivelul 1, în special în ceea ce 
privește scenariile de performanță; regretă 
întârzierile în adoptarea legislației în 
domeniul PRIIP de nivel 2 care se va 
suprapune cu prima revizuire a PRIIP și 
care mărește incertitudinea juridică și 
costurile pentru părțile interesate;

respecte nivelul 1, în special pentru a 
îmbunătăți metodologiile legate de 
scenariile de performanță și pentru a 
asigura comparabilitatea unor produse 
diferite de investiții, regretă întârzierile în 
adoptarea legislației în domeniul PRIIP de 
nivel 2 care se va suprapune cu prima 
revizuire a PRIIP și care mărește 
incertitudinea juridică și costurile pentru 
părțile interesate;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. reamintește existența a diferite 
deficiențe în legislația privind produsele de 
investiții individuale structurate și bazate 
pe asigurări (PRIIP), deficiențe care ar 
trebui abordate în cadrul următoarei 
revizuiri; se așteaptă ca legislația 
referitoare la PRIIP de nivelul 2 privind 
documentul esențial al investitorilor să 
respecte nivelul 1, în special în ceea ce 
privește scenariile de performanță; regretă 
întârzierile în adoptarea legislației în 
domeniul PRIIP de nivel 2 care se va 
suprapune cu prima revizuire a PRIIP și 
care mărește incertitudinea juridică și 
costurile pentru părțile interesate;

16. reamintește existența a diferite 
deficiențe în legislația privind produsele de 
investiții individuale structurate și bazate 
pe asigurări (PRIIP), deficiențe care ar 
trebui abordate în cadrul următoarei 
revizuiri; se așteaptă ca legislația 
referitoare la PRIIP de nivelul 2 privind 
documentul esențial al investitorilor să 
respecte nivelul 1, în special pentru a 
îmbunătăți metodologiile legate de 
scenariile de performanță și pentru a 
asigura comparabilitatea unor produse 
diferite de investiții; regretă întârzierile în 
adoptarea legislației în domeniul PRIIP de 
nivel 2 care se va suprapune cu prima 
revizuire a PRIIP și care mărește 
incertitudinea juridică și costurile pentru 
părțile interesate;

Or. en

Amendamentul 246
Fabio Massimo Castaldo, Clara Ponsatí Obiols
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Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. reamintește existența a diferite 
deficiențe în legislația privind produsele de 
investiții individuale structurate și bazate 
pe asigurări (PRIIP), deficiențe care ar 
trebui abordate în cadrul următoarei 
revizuiri; se așteaptă ca legislația 
referitoare la PRIIP de nivelul 2 privind 
documentul esențial al investitorilor să 
respecte nivelul 1, în special în ceea ce 
privește scenariile de performanță; regretă 
întârzierile în adoptarea legislației în 
domeniul PRIIP de nivel 2 care se va 
suprapune cu prima revizuire a PRIIP și 
care mărește incertitudinea juridică și 
costurile pentru părțile interesate;

16. reamintește existența a diferite 
deficiențe în legislația privind produsele de 
investiții individuale structurate și bazate 
pe asigurări (PRIIP), deficiențe care ar 
trebui abordate în cadrul următoarei 
revizuiri; se așteaptă ca legislația 
referitoare la PRIIP de nivelul 2 privind 
documentul esențial al investitorilor să 
respecte nivelul 1, în special pentru a 
îmbunătăți metodologiile legate de 
scenariile de performanță și pentru a 
asigura comparabilitatea unor produse 
diferite de investiții; regretă întârzierile în 
adoptarea legislației în domeniul PRIIP de 
nivel 2 care se va suprapune cu prima 
revizuire a PRIIP și care mărește 
incertitudinea juridică și costurile pentru 
părțile interesate;

Or. en

Amendamentul 247
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. reamintește existența a diferite 
deficiențe în legislația privind produsele de 
investiții individuale structurate și bazate 
pe asigurări (PRIIP), deficiențe care ar 
trebui abordate în cadrul următoarei 
revizuiri; se așteaptă ca legislația 
referitoare la PRIIP de nivelul 2 privind 
documentul esențial al investitorilor să 
respecte nivelul 1, în special în ceea ce 
privește scenariile de performanță; regretă 
întârzierile în adoptarea legislației în 
domeniul PRIIP de nivel 2 care se va 
suprapune cu prima revizuire a PRIIP și 

16. reamintește existența a diferite 
deficiențe în legislația privind produsele de 
investiții individuale structurate și bazate 
pe asigurări (PRIIP), deficiențe care ar 
trebui abordate în cadrul următoarei 
revizuiri; se așteaptă ca legislația 
referitoare la PRIIP de nivelul 2 privind 
documentul esențial al investitorilor să 
respecte nivelul 1, în special în ceea ce 
privește scenariile de performanță; regretă 
întârzierile în adoptarea legislației în 
domeniul PRIIP de nivel 2 care se va 
suprapune cu prima revizuire a PRIIP și 
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care mărește incertitudinea juridică și 
costurile pentru părțile interesate;

care mărește incertitudinea juridică și 
costurile pentru părțile interesate; invită 
Comisia Europeană și autoritățile 
europene de supraveghere să își 
coordoneze propunerile pentru 
modificările respective de nivel 1 și nivel 2 
într-un mod care să garanteze un grad 
ridicat de previzibilitate atât pentru 
intermediari cât și pentru clienții de 
retail;

Or. en

Amendamentul 248
Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. reamintește existența a diferite 
deficiențe în legislația privind produsele de 
investiții individuale structurate și bazate 
pe asigurări (PRIIP), deficiențe care ar 
trebui abordate în cadrul următoarei 
revizuiri; se așteaptă ca legislația 
referitoare la PRIIP de nivelul 2 privind 
documentul esențial al investitorilor să 
respecte nivelul 1, în special în ceea ce 
privește scenariile de performanță; regretă 
întârzierile în adoptarea legislației în 
domeniul PRIIP de nivel 2 care se va 
suprapune cu prima revizuire a PRIIP și 
care mărește incertitudinea juridică și 
costurile pentru părțile interesate;

16. reamintește existența a diferite 
deficiențe în legislația privind produsele de 
investiții individuale structurate și bazate 
pe asigurări (PRIIP), deficiențe care ar 
trebui abordate în cadrul următoarei 
revizuiri; se așteaptă ca legislația 
referitoare la PRIIP de nivelul 2 privind 
documentul esențial al investitorilor să 
respecte nivelul 1, în special în ceea ce 
privește scenariile de performanță; 
constată importanța asigurării faptului că 
informațiile privind performanțele 
anterioare sunt disponibile pentru 
investitori, asigurându-se, de asemenea, 
că performanțele anterioare nu pot fi 
utilizate ca indicator pentru a prezice 
profiturile viitoare; regretă întârzierile în 
adoptarea legislației în domeniul PRIIP de 
nivel 2 care se va suprapune cu prima 
revizuire a PRIIP și care mărește 
incertitudinea juridică și costurile pentru 
părțile interesate;

Or. en
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Amendamentul 249
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. reamintește existența a diferite 
deficiențe în legislația privind produsele de 
investiții individuale structurate și bazate 
pe asigurări (PRIIP), deficiențe care ar 
trebui abordate în cadrul următoarei 
revizuiri; se așteaptă ca legislația 
referitoare la PRIIP de nivelul 2 privind 
documentul esențial al investitorilor să 
respecte nivelul 1, în special în ceea ce 
privește scenariile de performanță; regretă 
întârzierile în adoptarea legislației în 
domeniul PRIIP de nivel 2 care se va 
suprapune cu prima revizuire a PRIIP și 
care mărește incertitudinea juridică și 
costurile pentru părțile interesate;

16. reamintește existența a diferite 
deficiențe și inconsecvențe în legislația 
privind produsele de investiții individuale 
structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), 
deficiențe care ar trebui abordate în cadrul 
următoarei revizuiri pentru a îmbunătăți 
transparența, comparabilitatea și pentru a 
elimina informațiile înșelătoare; se 
așteaptă ca legislația referitoare la PRIIP 
de nivelul 2 privind documentul esențial al 
investitorilor să respecte legislația de la 
nivelul 1, în special în ceea ce privește 
scenariile de performanță și PRIIP cu 
obiective specifice de mediu sau sociale; 
regretă întârzierile în adoptarea legislației 
în domeniul PRIIP de nivel 2 care se va 
suprapune cu prima revizuire a PRIIP și 
care mărește incertitudinea juridică și 
costurile pentru părțile interesate;

Or. en

Amendamentul 250
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. îndeamnă Comisia să clarifice 
diferențierea între investitorii profesionali 
și micii investitorii la toate nivelurile 
MiFID, făcând posibilă adaptarea 
tratamentului clienților în funcție de 
cunoștințele și experiența acestora pe piețe; 
solicită Comisiei să aibă în vedere 
introducerea unei categorii de investitori 

17. îndeamnă Comisia să clarifice 
diferențierea între investitorii profesionali 
și micii investitorii la toate nivelurile 
MiFID, făcând posibilă adaptarea 
tratamentului clienților în funcție de 
cunoștințele și experiența acestora pe piețe;



PE654.028v01-00 134/178 AM\1209082RO.docx

RO

semiprofesionali pentru a răspunde mai 
bine realității participării pe piețele 
financiare;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. îndeamnă Comisia să clarifice 
diferențierea între investitorii profesionali 
și micii investitorii la toate nivelurile 
MiFID, făcând posibilă adaptarea 
tratamentului clienților în funcție de 
cunoștințele și experiența acestora pe piețe; 
solicită Comisiei să aibă în vedere 
introducerea unei categorii de investitori 
semiprofesionali pentru a răspunde mai 
bine realității participării pe piețele 
financiare;

17. îndeamnă Comisia să introducă 
mai multă proporționalitate cu privire la 
regulile pentru investitorii profesionali și 
micii investitorii la toate nivelurile MiFID, 
făcând posibilă adaptarea tratamentului 
clienților în funcție de cunoștințele și 
experiența acestora pe piețe, evitând în 
același timp o schimbare fundamentală a 
clasificării MiFID; sugerează Comisiei să 
aibă în vedere introducerea unui regim de 
participare, care să permită investitorilor 
mici să aleagă să fie tratați ca investitori 
profesionali, în special în domeniul 
cerințelor privind informațiile;

Or. en

Amendamentul 252
Christophe Hansen, Jessica Polfjärd, Lefteris Christoforou

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. îndeamnă Comisia să clarifice 
diferențierea între investitorii profesionali 
și micii investitorii la toate nivelurile 
MiFID, făcând posibilă adaptarea 
tratamentului clienților în funcție de 

17. îndeamnă Comisia să clarifice 
diferențierea între investitorii profesionali 
și micii investitorii la toate nivelurile 
MiFID, făcând posibilă adaptarea 
tratamentului clienților în funcție de 
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cunoștințele și experiența acestora pe piețe; 
solicită Comisiei să aibă în vedere 
introducerea unei categorii de investitori 
semiprofesionali pentru a răspunde mai 
bine realității participării pe piețele 
financiare;

cunoștințele și experiența acestora pe piețe; 
solicită Comisiei să aibă în vedere 
realitatea participării pe piețele financiare 
prin permiterea unei flexibilități sporite în 
ceea ce privește clasificarea clienților, și 
anume prin opțiuni de neparticipare la 
anumite obligații și opțiuni de participare 
pentru anumiți clienți sau reducere a 
criteriilor existente pentru investitorii 
profesionali;

Or. en

Amendamentul 253
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. îndeamnă Comisia să clarifice 
diferențierea între investitorii profesionali 
și micii investitorii la toate nivelurile 
MiFID, făcând posibilă adaptarea 
tratamentului clienților în funcție de 
cunoștințele și experiența acestora pe piețe; 
solicită Comisiei să aibă în vedere 
introducerea unei categorii de investitori 
semiprofesionali pentru a răspunde mai 
bine realității participării pe piețele 
financiare;

17. îndeamnă Comisia să clarifice 
diferențierea între investitorii profesionali 
și micii investitorii la toate nivelurile 
MiFID, făcând posibilă adaptarea 
tratamentului clienților în funcție de 
cunoștințele și experiența acestora pe piețe; 
solicită Comisiei să aibă în vedere dacă 
introducerea unei categorii de investitori 
semiprofesionali ar răspunde mai bine 
realității participării pe piețele financiare 
și, pe baza constatărilor sale, să evalueze 
dacă ar fi nevoie sau nu de introducerea 
unei astfel de categorii;

Or. en

Amendamentul 254
Engin Eroglu

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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17. îndeamnă Comisia să clarifice 
diferențierea între investitorii profesionali 
și micii investitorii la toate nivelurile 
MiFID, făcând posibilă adaptarea 
tratamentului clienților în funcție de 
cunoștințele și experiența acestora pe piețe; 
solicită Comisiei să aibă în vedere 
introducerea unei categorii de investitori 
semiprofesionali pentru a răspunde mai 
bine realității participării pe piețele 
financiare;

17. îndeamnă Comisia să ia în 
considerare costurile de reglementare 
suportate în practică, să clarifice 
diferențierea între investitorii profesionali 
și micii investitorii la toate nivelurile 
MiFID, făcând posibilă adaptarea 
tratamentului clienților în funcție de 
cunoștințele și experiența acestora pe piețe; 
reamintește că, în practică, având în 
vedere costurile ridicate de reglementare, 
furnizarea de consultanță pentru 
investitorii mici nu este atractivă pentru 
bănci, ceea ce exclude în fapt valorile 
mobiliare dintre categoriile de investiții la 
care au acces investitorii mici; solicită 
Comisiei să aibă în vedere introducerea 
unei categorii de investitori 
semiprofesionali pentru a răspunde mai 
bine realității participării pe piețele 
financiare sau crearea unei opțiuni de 
participare a investitorilor de retail, 
oferindu-le acestora posibilitatea de a 
renunța la obligația de informare 
detaliată;

Or. de

Amendamentul 255
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. îndeamnă Comisia să clarifice 
diferențierea între investitorii profesionali 
și micii investitorii la toate nivelurile 
MiFID, făcând posibilă adaptarea 
tratamentului clienților în funcție de 
cunoștințele și experiența acestora pe piețe; 
solicită Comisiei să aibă în vedere 
introducerea unei categorii de investitori 
semiprofesionali pentru a răspunde mai 
bine realității participării pe piețele 
financiare;

17. îndeamnă Comisia să clarifice 
diferențierea între investitorii profesionali 
și micii investitorii la toate nivelurile 
MiFID, făcând posibilă adaptarea 
tratamentului clienților în funcție de 
cunoștințele și experiența acestora pe piețe; 
solicită Comisiei să aibă în vedere 
introducerea unei categorii de investitori 
semiprofesionali pentru a răspunde mai 
bine realității participării pe piețele 
financiare; consideră, totuși, că aplicarea 
acestei noi categorii de clienți ar trebui 
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lăsată la latitudinea societăților de 
investiții, care ar trebui să includă (sau 
nu) clienți semiprofesionali în propriul 
model de servicii și ar putea implica 
luarea anumitor măsuri adecvate;

Or. en

Amendamentul 256
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. îndeamnă Comisia să clarifice 
diferențierea între investitorii profesionali 
și micii investitorii la toate nivelurile 
MiFID, făcând posibilă adaptarea 
tratamentului clienților în funcție de 
cunoștințele și experiența acestora pe piețe; 
solicită Comisiei să aibă în vedere 
introducerea unei categorii de investitori 
semiprofesionali pentru a răspunde mai 
bine realității participării pe piețele 
financiare;

17. îndeamnă Comisia să clarifice 
diferențierea între investitorii profesionali 
și micii investitorii la toate nivelurile 
MiFID, făcând posibilă adaptarea 
tratamentului clienților în funcție de 
cunoștințele și experiența acestora pe piețe; 
solicită Comisiei să aibă în vedere 
introducerea unei categorii de investitori 
semiprofesionali pentru a răspunde mai 
bine realității participării pe piețele 
financiare; totuși, aplicarea acestei noi 
„categorii” de clienți ar trebui lăsată la 
latitudinea societăților de investiții, care 
ar trebui să aibă libertatea de a include 
(sau nu) clienți semiprofesionali în 
propriul model de servicii;

Or. en

Amendamentul 257
José Gusmão

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că actualul cadru de 
raportare din MiFID II și Regulamentul 

eliminat
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privind infrastructura pieței europene 
(EMIR) este foarte costisitor și complex, 
împiedicând eficacitatea sistemului; 
consideră că este necesară o simplificare 
a acestuia;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că actualul cadru de 
raportare din MiFID II și Regulamentul 
privind infrastructura pieței europene 
(EMIR) este foarte costisitor și complex, 
împiedicând eficacitatea sistemului; 
consideră că este necesară o simplificare a 
acestuia;

18. ia act de convingerea exprimată de 
intermediarii de pe piețele financiare 
conform căreia actualul cadru de raportare 
din MiFID II și Regulamentul privind 
infrastructura pieței europene (EMIR) este 
foarte costisitor și complex, împiedicând 
eficacitatea sistemului; consideră că ar 
trebui analizată o simplificare a acestuia, 
ținând cont pe deplin de experiența 
actuală și asigurând că aceasta nu 
servește în niciun fel la subminarea 
obiectivelor stabilite pentru MIFID II și 
EMIR și fără a împiedica normele privind 
integritatea pieței, transparența, protecția 
consumatorilor și stabilitatea financiară;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că actualul cadru de 
raportare din MiFID II și Regulamentul 

18. admite afirmațiile că actualul cadru 
de raportare din MiFID II și Regulamentul 
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privind infrastructura pieței europene 
(EMIR) este foarte costisitor și complex, 
împiedicând eficacitatea sistemului; 
consideră că este necesară o simplificare a 
acestuia;

privind infrastructura pieței europene 
(EMIR) poate fi foarte costisitor și 
complex, ceea ce ar putea împiedica 
eficacitatea sistemului; invită Comisia să 
analizeze dacă sunt necesare o 
simplificare a acestuia și o eficientizare a 
legislației, garantând în același timp că 
stabilitatea financiară și transparența 
pieței sunt menținute în orice moment; 
subliniază faptul că orice evaluare a 
raportării și transparenței pe piețele 
financiare nu ar fi finalizată fără o 
revizuire adecvată a costurilor și 
disponibilității datelor de piață pentru toți 
participanții la piață;

Or. en

Amendamentul 260
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că actualul cadru de 
raportare din MiFID II și Regulamentul 
privind infrastructura pieței europene 
(EMIR) este foarte costisitor și complex, 
împiedicând eficacitatea sistemului; 
consideră că este necesară o simplificare a 
acestuia;

18. consideră că anumite sisteme de 
informare din MiFID II și PRIIP pot fi 
foarte complexe, înșelătoare și fără 
comparabilitate, împiedicând eficacitatea 
informării și crescând riscul de vânzări 
neconforme; consideră că sunt necesare 
simplificarea și standardizarea 
suplimentară ale acestuia pentru a 
îmbunătăți transparența și 
comparabilitatea produselor de investiții; 
subliniază totuși că acest lucru nu ar 
trebui să fie în detrimentul domeniului de 
aplicare și al calității informațiilor;

Or. en

Amendamentul 261
Danuta Maria Hübner
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Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că actualul cadru de 
raportare din MiFID II și Regulamentul 
privind infrastructura pieței europene 
(EMIR) este foarte costisitor și complex, 
împiedicând eficacitatea sistemului; 
consideră că este necesară o simplificare a 
acestuia;

18. consideră că actualul cadru de 
raportare din MiFID II și Regulamentul 
privind infrastructura pieței europene 
(EMIR) este foarte costisitor și complex și, 
prin urmare, consideră că este necesară o 
simplificare a acestuia; subliniază totuși că 
nivelul adecvat de informații care este pus 
la dispoziția autorităților de reglementare 
și a supraveghetorilor nu trebuie 
compromis;

Or. en

Amendamentul 262
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că actualul cadru de 
raportare din MiFID II și Regulamentul 
privind infrastructura pieței europene 
(EMIR) este foarte costisitor și complex, 
împiedicând eficacitatea sistemului; 
consideră că este necesară o simplificare a 
acestuia;

18. consideră că actualul cadru de 
raportare din MiFID II și Regulamentul 
privind infrastructura pieței europene 
(EMIR) este foarte costisitor și complex, 
împiedicând eficacitatea sistemului; în 
acest sens, solicită o simplificare;

Or. en

Amendamentul 263
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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19. solicită modificarea legislației 
pentru a asigura accesul la consultanță 
independentă din partea intermediarilor 
financiari, evitând în același timp 
promovarea propriilor produse financiare 
ale instituției și asigurând o 
comercializare echitabilă a produselor 
financiare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 264
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită modificarea legislației 
pentru a asigura accesul la consultanță 
independentă din partea intermediarilor 
financiari, evitând în același timp 
promovarea propriilor produse financiare 
ale instituției și asigurând o 
comercializare echitabilă a produselor 
financiare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 265
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită modificarea legislației 
pentru a asigura accesul la consultanță 
independentă din partea intermediarilor 
financiari, evitând în același timp 
promovarea propriilor produse financiare 
ale instituției și asigurând o 
comercializare echitabilă a produselor 

19. reamintește că dualitatea 
modelelor consultative bazate pe taxe și pe 
comisioane contribuie la asigurarea unui 
acces larg la piețele financiare pentru 
clienții de retail; subliniază că legislația 
poate contribui la atenuarea potențialelor 
conflicte de interese;
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financiare;

Or. en

Amendamentul 266
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită modificarea legislației 
pentru a asigura accesul la consultanță 
independentă din partea intermediarilor 
financiari, evitând în același timp 
promovarea propriilor produse financiare 
ale instituției și asigurând o comercializare 
echitabilă a produselor financiare;

19. solicită modificarea legislației 
pentru a asigura accesul clienților 
individuali la consultanță independentă 
fiabilă pentru toate produsele de investiții, 
evitând în același timp promovarea 
propriilor produse financiare ale instituției 
și asigurând o comercializare echitabilă a 
produselor financiare adecvate și 
accesibile de la furnizorii de produse terți 
în interesul superior al clienților; 
consideră că produsele de investiții 
comparabile, cum ar fi produsele de 
asigurare, ar trebui să fie supuse 
acelorași reguli de stimulare ca în cadrul 
MiFID II; subliniază că există puține 
dovezi conform cărora actualul sistem de 
informare privind stimularea din cadrul 
MIFID II a avut un impact pozitiv asupra 
comportamentului clienților2a; solicită o 
interdicție asupra stimulentelor la nivelul 
întregii UE cu scopul de a evita un 
potențial conflict de interese;
_________________
2a 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/f
iles/library/call_for_evidence_impact_of_t
he_inducements_and_costs_and_charges
_disclosure_requirements_under_mifid_ii
__0.pdf

Or. en



AM\1209082RO.docx 143/178 PE654.028v01-00

RO

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

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită modificarea legislației 
pentru a asigura accesul la consultanță 
independentă din partea intermediarilor 
financiari, evitând în același timp 
promovarea propriilor produse financiare 
ale instituției și asigurând o 
comercializare echitabilă a produselor 
financiare;

19. solicită modificarea legislației 
pentru a asigura accesul la consultanță 
independentă din partea intermediarilor 
financiari, pentru a se asigura că 
distribuitorii nu promovează produse 
financiare fabricate intern fără o evaluare 
amănunțită a produselor altor 
producători și pentru a asigura o 
comercializare echitabilă a produselor 
financiare; constată că ESMA a adoptat o 
viziune nuanțată asupra unei interdicții 
potențiale asupra stimulentelor și invită 
Comisia să exploreze abordări alternative, 
cu efecte similare asupra alinierii 
intereselor de-a lungul întregului lanț de 
distribuție;

Or. en

Amendamentul 268
Engin Eroglu

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită modificarea legislației 
pentru a asigura accesul la consultanță 
independentă din partea intermediarilor 
financiari, evitând în același timp 
promovarea propriilor produse financiare 
ale instituției și asigurând o comercializare 
echitabilă a produselor financiare;

19. solicită modificarea legislației 
pentru a asigura accesul la consultanță 
independentă din partea intermediarilor 
financiari, asigurând o comercializare 
echitabilă a produselor financiare;

Or. de
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Amendamentul 269
Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Jessica Polfjärd, Lefteris Christoforou

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită modificarea legislației 
pentru a asigura accesul la consultanță 
independentă din partea intermediarilor 
financiari, evitând în același timp 
promovarea propriilor produse financiare 
ale instituției și asigurând o comercializare 
echitabilă a produselor financiare;

19. 1. solicită modificarea legislației 
pentru a asigura accesul la consultanță 
independentă din partea intermediarilor 
financiari fără o promovare 
necorespunzătoare a propriilor produse 
financiare ale instituției și asigurând în 
același timp o comercializare adecvată a 
tuturor produselor financiare relevante;

Or. en

Amendamentul 270
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită modificarea legislației 
pentru a asigura accesul la consultanță 
independentă din partea intermediarilor 
financiari, evitând în același timp 
promovarea propriilor produse financiare 
ale instituției și asigurând o comercializare 
echitabilă a produselor financiare;

19. solicită luarea în considerare a 
unor amendamente la cadrul legislativ 
pentru a asigura accesul la consultanță 
independentă din partea intermediarilor 
financiari, evitând în același timp 
promovarea propriilor produse financiare 
ale instituției și asigurând o comercializare 
echitabilă și transparentă a produselor 
financiare; solicită în plus Comisiei și 
ESMA să investigheze impactul 
stimulentelor asupra calității 
consultanței;

Or. en

Amendamentul 271
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Costas Mavrides
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Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită modificarea legislației 
pentru a asigura accesul la consultanță 
independentă din partea intermediarilor 
financiari, evitând în același timp 
promovarea propriilor produse financiare 
ale instituției și asigurând o comercializare 
echitabilă a produselor financiare;

19. solicită modificarea legislației 
pentru a asigura accesul la consultanță 
independentă din partea intermediarilor 
financiari, evitând în același timp 
promovarea propriilor produse financiare 
ale instituției și asigurând o comercializare 
echitabilă a produselor financiare; este de 
acord că rolul stimulentelor în 
intermediere și distribuție ar trebui să fie 
examinat suplimentar pentru a se asigura 
că nu apar conflicte de interese și că 
consultanța financiară este furnizată în 
mod corect, transparent și adecvat 
investitorilor;

Or. en

Amendamentul 272
Jonás Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. susține o strategie de finanțare 
sustenabilă reînnoită, în deplină 
concordanță cu proiectul UPC; invită 
Comisia să propună definiția unei etichete 
ecologice pentru produsele financiare; 
subliniază necesitatea unui standard al 
UE privind obligațiunile verzi pentru date 
de sustenabilitate mai fiabile, comparabile 
și accesibile, obținute prin armonizarea 
indicatorilor de sustenabilitate cu 
indicatorii-cheie de performanță specifici 
sectorului; necesitatea unui registru de 
date publice privind sustenabilitatea și 
integrarea sustenabilității în cadrul 
tuturor legislațiilor financiare prin 
intermediul unor revizuiri legislative, care 
să permită investitorilor să acționeze mai 
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bine în temeiul preferințelor lor de 
sustenabilitate;

Or. en

Amendamentul 273
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. subliniază că „clientul misterios” 
este un instrument de supraveghere 
important care poate îmbunătăți 
considerabil coerența și eficacitatea 
protecției consumatorilor în întreaga UE; 
invită ESMA să valorifice pe deplin noua 
sa competență de coordonare, promovând 
exerciții de tipul „clientul misterios” la 
nivelul întregii UE pentru a identifica 
practicile de vânzare neconforme și 
pentru a se asigura că orice constatare a 
nerespectării normelor de protecție a 
consumatorilor și de conduită în afaceri 
este urmată de acțiuni adecvate de 
asigurare a respectării normelor;

Or. en

Amendamentul 274
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Costas Mavrides

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. propune Comisiei să analizeze 
posibilitatea unor conturi individuale de 
economii la nivelul UE, ca o completare a 
sistemelor naționale, care ar putea depăși 
piețele naționale fragmentate prin 
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funcționarea uniformă și pe piețe 
eterogene, asigurând portabilitatea și 
securitatea economiilor;

Or. en

Amendamentul 275
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel, Costas Mavrides

Propunere de rezoluție
Punctul 19 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. insistă asupra faptului că 
investitorii mici vor face parte integrantă 
din agenda finanțării sustenabile și din 
agenda de dezvoltare durabilă a UE; 
invită Comisia să se asigure că 
metodologia de etichetare a taxonomiei 
este clară și înțeleasă de investitorii mici;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 19 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19c. împărtășește opinia forumului la 
nivel înalt, potrivit căruia cazurile de 
vânzare neconformă și lipsa unor 
reparații pentru utilizatorii serviciilor 
financiare descurajează investitorii mici 
de la participarea pe piețele de capital și 
că un pilon principal pentru restabilirea 
încrederii în industria serviciilor 
financiare și în abilitarea consumatorilor 
este adoptarea unui sistem eficace de 
acțiuni colective în despăgubire în toate 
țările europene, care să îi vizeze atât pe 
investitorii individuali direcți, cât și pe cei 
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indirecți; solicită ca investițiile directe 
individuale realizate de investitorii mici în 
instrumente de capital proprii și cu 
venituri fixe să fie incluse în domeniul de 
aplicare al Directivei privind acțiunile de 
reprezentare pentru protecția intereselor 
colective ale consumatorilor 
(COM/2018/0184) sau (COD/2018/0089) 
prin includerea legislației relevante, cum 
ar fi Regulamentul privind abuzul de 
piață și Directiva privind drepturile 
acționarilor în anexa 1;

Or. en

Amendamentul 277
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază că este nevoie de 
educație financiară pentru a depăși 
implicarea redusă a investitorilor mici 
față de piețele financiare, pe baza lipsei de 
cunoștințe, a neîncrederii și a aversiunii 
față de risc;

20. subliniază că educația financiară 
poate contribui la abilitarea persoanelor 
în sensul unor alegeri financiare mai 
conștiente în concordanță cu preferințele 
lor, în special având în vedere accesul din 
ce în ce mai facil la produse de investiții 
riscante furnizate prin digitalizare; 
consideră că educația financiară ar trebui 
să sporească gradul de conștientizare a 
oportunităților și deopotrivă a riscurilor și 
să crească capacitatea de a alege între 
produsele de investiții pe termen lung, 
accesibile și adecvate individual, precum 
și de a le compara, luând în considerare și 
aspectele de sustenabilitate; subliniază că 
ar trebui să abordeze dimensiunea socială 
și de gen și că nu există o abordare unică 
pentru a gestiona afacerile financiare, 
deoarece persoane cu venituri și niveluri 
diferite de avere au toleranță diferită la 
risc;

Or. en
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Amendamentul 278
Gunnar Beck

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază că este nevoie de 
educație financiară pentru a depăși 
implicarea redusă a investitorilor mici 
față de piețele financiare, pe baza lipsei de 
cunoștințe, a neîncrederii și a aversiunii 
față de risc;

20. subliniază că este nevoie de 
educație financiară pentru a depăși deciziile 
de investiții nerentabile;

Or. en

Amendamentul 279
José Gusmão

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază că este nevoie de 
educație financiară pentru a depăși 
implicarea redusă a investitorilor mici 
față de piețele financiare, pe baza lipsei de 
cunoștințe, a neîncrederii și a aversiunii 
față de risc;

20. subliniază că este nevoie de 
educație financiară pentru a garanta că 
consumatorii își cunosc drepturile și 
riscurile asociate participării la piața 
financiară;

Or. en

Amendamentul 280
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază că este nevoie de 
educație financiară pentru a depăși 

20. subliniază că este nevoie de 
educație financiară pentru a accelera 



PE654.028v01-00 150/178 AM\1209082RO.docx

RO

implicarea redusă a investitorilor mici față 
de piețele financiare, pe baza lipsei de 
cunoștințe, a neîncrederii și a aversiunii 
față de risc;

implicarea investitorilor mici față de 
piețele financiare, pe baza unei creșteri a 
cunoștințelor, a încrederii și a 
conștientizării riscurilor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază că este nevoie de 
educație financiară pentru a depăși 
implicarea redusă a investitorilor mici față 
de piețele financiare, pe baza lipsei de 
cunoștințe, a neîncrederii și a aversiunii 
față de risc;

20. constată că lipsa alfabetizării 
financiare și a accesului la informații 
publice răspândite despre piețele 
financiare este unul dintre motivele care 
explică lipsa culturii capitalului propriu 
în UE; subliniază că este nevoie de 
educație financiară pentru a depăși 
implicarea redusă a investitorilor mici față 
de piețele financiare, pe baza lipsei de 
cunoștințe, a neîncrederii și a aversiunii 
față de risc; insistă asupra faptului că o 
campanie de informare adresată IMM-
urilor cu privire la instrumentele 
alternative de finanțare de care dispun 
acestea ar putea contribui semnificativ la 
aprofundarea UPC; îndeamnă Comisia să 
lanseze și să sprijine programe publice în 
statele membre pentru a încuraja 
alfabetizarea financiară și digitală printr-
o serie de instrumente, inclusiv presa 
digitală și platformele de comunicare 
socială, pentru a implica cetățenii și 
întreprinderile, respectiv prin intermediul 
agențiilor publice înființate în acest sens;

Or. en

Amendamentul 282
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Linea 
Søgaard-Lidell, Nicola Beer, Monica Semedo, Ivars Ijabs, Gilles Boyer, Engin Eroglu
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Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază că este nevoie de 
educație financiară pentru a depăși 
implicarea redusă a investitorilor mici față 
de piețele financiare, pe baza lipsei de 
cunoștințe, a neîncrederii și a aversiunii 
față de risc;

20. subliniază că este nevoie de 
educație financiară pentru a depăși 
implicarea redusă a investitorilor mici față 
de piețele financiare, pe baza lipsei de 
cunoștințe, a neîncrederii și a aversiunii 
față de risc; constată că uniunea piețelor 
de capital ar trebui să urmărească 
promovarea unei „culturi a capitalului 
propriu” pentru investitorii din Europa și 
transformarea deponenților în investitori, 
inclusiv prin dezvoltarea de aplicații 
mobile care să permită votarea sau 
votarea prin reprezentare de către 
persoane fizice;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază că este nevoie de 
educație financiară pentru a depăși 
implicarea redusă a investitorilor mici față 
de piețele financiare, pe baza lipsei de 
cunoștințe, a neîncrederii și a aversiunii 
față de risc;

20. subliniază că este nevoie de 
educație financiară pentru a depăși 
implicarea redusă a investitorilor mici față 
de piețele financiare, pe baza lipsei de 
cunoștințe, a neîncrederii și a aversiunii 
față de risc; solicită stabilirea unei 
orientări mai ferme către piața de capital 
în rândul participanților la piață, în 
special pentru investitorii mici, pentru a 
depăși aversiunea față de risc;

Or. en

Amendamentul 284
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Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază că educația financiară 
este un instrument pe termen mediu, care 
îmbogățește sistemul financiar și care este 
un pas în direcția bună pentru implicarea 
investitorilor mici pe piețele financiare;

21. totuși, subliniază că educația 
financiară este un instrument pe termen 
mediu ale cărui efecte sunt limitate din 
cauza inevitabilelor prejudecăți cognitive, 
a vitezei schimbării pe piețele financiare și 
a complexității lor efective; subliniază că 
educația financiară nu poate înlocui 
accesul la consultanță financiară 
profesională fiabilă și imparțială și că, 
prin urmare, poate juca doar un rol 
suplimentar unei reglementări și 
supravegheri financiare solide, unor 
coduri de conduită executorii pentru 
intermediarii financiari și unor reguli 
care necesită furnizarea de informații 
relevante și inteligibile despre produsele 
de investiții;

Or. en

Amendamentul 285
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază că educația financiară 
este un instrument pe termen mediu, care 
îmbogățește sistemul financiar și care este 
un pas în direcția bună pentru implicarea 
investitorilor mici pe piețele financiare;

21. subliniază că educația financiară 
este un instrument pe termen mediu, care 
îmbogățește sistemul financiar și care este 
un pas în direcția bună pentru implicarea 
investitorilor mici pe piețele financiare; cu 
toate acestea, observă că, până în prezent, 
educația financiară a avut o capacitate de 
atragere extrem de limitată în promovarea 
și îmbunătățirea tranzacțiilor cu 
capitaluri, atât la nivel național, cât și la 
nivel transfrontalier;
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Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază că educația financiară 
este un instrument pe termen mediu, care 
îmbogățește sistemul financiar și care este 
un pas în direcția bună pentru implicarea 
investitorilor mici pe piețele financiare;

21. subliniază că educația financiară 
este un instrument pe termen mediu, care 
îmbogățește sistemul financiar și care este 
un pas în direcția bună pentru implicarea 
investitorilor mici pe piețele financiare; 
constată că programele privind 
participația angajaților la capital sunt 
printre cele mai eficiente mijloace de 
creștere a gradului de conștientizare și 
alfabetizare financiară a cetățenilor adulți 
din UE;

Or. en

Amendamentul 287
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. invită Comisia să promoveze 
dezvoltarea participației angajaților la 
capital și participarea la profit ca 
instrument de îmbunătățire a guvernanței 
corporative și a sustenabilității 
societăților, reducând în același timp 
inegalitatea, precum și riscul pierderii de 
locuri de muncă în perioadele de 
încetinire a creșterii; subliniază că astfel 
de măsuri ar trebui să suplimenteze 
salariile și beneficiile fixe și că nu ar 
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trebui să distragă atenția de la necesitatea 
de a garanta că salariile lucrătorilor le 
asigură un venit de subzistență decent;

Or. en

Amendamentul 288
Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. îndeamnă statele membre să 
includă programe de alfabetizare financiară 
în programele școlare, care să vizeze 
dezvoltarea autonomiei în domeniul 
financiar; sugerează includerea acestui 
subiect în Programul privind evaluarea 
internațională a elevilor (PISA);

22. sugerează statelor membre să 
includă programe de alfabetizare financiară 
în programele școlare, care să vizeze 
dezvoltarea autonomiei în domeniul 
financiar; sugerează includerea acestui 
subiect în Programul privind evaluarea 
internațională a elevilor (PISA); invită 
statele membre să nu externalizeze 
redactarea unor astfel de programe de 
alfabetizare industriei financiare, așa cum 
se obișnuiește, din păcate, în domeniul 
legislativ;

Or. en

Amendamentul 289
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. îndeamnă statele membre să 
includă programe de alfabetizare 
financiară în programele școlare, care să 
vizeze dezvoltarea autonomiei în domeniul 
financiar; sugerează includerea acestui 
subiect în Programul privind evaluarea 
internațională a elevilor (PISA);

22. îndeamnă statele membre, precum 
și, după caz, autoritățile regionale, locale 
sau alte autorități publice competente, să 
ia în considerare includerea sau 
extinderea programelor de alfabetizare 
financiară în programele școlare, care să 
vizeze dezvoltarea autonomiei în domeniul 
financiar; sugerează că astfel de programe 
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ar trebui să includă cel puțin concepte 
financiare de bază, cum ar fi dobânda 
compusă, profituri și anuități și distincția 
dintre obligațiuni și acțiuni; sugerează 
includerea alfabetizării financiare în 
Programul privind evaluarea internațională 
a elevilor (PISA);

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. îndeamnă statele membre să 
includă programe de alfabetizare 
financiară în programele școlare, care să 
vizeze dezvoltarea autonomiei în domeniul 
financiar; sugerează includerea acestui 
subiect în Programul privind evaluarea 
internațională a elevilor (PISA);

22. îndeamnă statele membre să 
includă alfabetizarea financiară în toate 
programele școlare, din învățământul 
preuniversitar până la cel universitar, cu 
programe evolutive adaptate nevoilor 
elevilor și studenților care să vizeze 
dezvoltarea autonomiei în domeniul 
financiar; sugerează includerea acestui 
subiect în Programul privind evaluarea 
internațională a elevilor (PISA);

Or. en

Amendamentul 291
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. îndeamnă statele membre să 
includă programe de alfabetizare financiară 
în programele școlare, care să vizeze 
dezvoltarea autonomiei în domeniul 

22. îndeamnă statele membre să 
includă programe de alfabetizare financiară 
în programele școlare, care să vizeze 
dezvoltarea autonomiei în domeniul 
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financiar; sugerează includerea acestui 
subiect în Programul privind evaluarea 
internațională a elevilor (PISA);

financiar;

Or. en

Amendamentul 292
José Gusmão

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. îndeamnă statele membre să 
includă programe de alfabetizare financiară 
în programele școlare, care să vizeze 
dezvoltarea autonomiei în domeniul 
financiar; sugerează includerea acestui 
subiect în Programul privind evaluarea 
internațională a elevilor (PISA);

22. îndeamnă statele membre să 
includă programe de alfabetizare financiară 
în programele școlare, care să vizeze 
dezvoltarea autonomiei în domeniul 
financiar;

Or. en

Amendamentul 293
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. consideră că o cetățenie mai 
informată și mai bine educată cu privire 
la problemele financiare este benefică 
pentru sistemele democratice, contribuie 
la stabilitatea sistemelor financiare și 
promovează transparența și obligațiile de 
informare ale instituțiilor financiare; 
solicită programe de formare a 
cetățenilor, care le-ar spori capacitatea de 
a exercita controlul democratic asupra 
guvernelor lor;

Or. en
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Amendamentul 294
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Marc Angel, Costas Mavrides

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. solicită promovarea participației 
angajaților la capital ca modalitate de a 
încuraja participarea cetățenilor pe 
piețele de capital și de a contribui la 
dezvoltarea unei culturi a capitalului 
propriu; sugerează că acest lucru poate fi 
realizat, de exemplu, printr-un portal 
multilingv al UE care să sensibilizeze cu 
privire la sistem și să informeze despre 
beneficiile acestuia;

Or. en

Amendamentul 295
Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. încurajează instituțiile financiare 
să dezvolte și să pună în aplicare 
programe care să vizeze extinderea 
alfabetizării și a capacității financiare și 
să creeze oportunități de incluziune 
financiară pentru toți cetățenii;

Or. en

Amendamentul 296
Othmar Karas

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. invită Comisia să propună o 
revizuire a Recomandării Consiliului 
„Competențe-cheie pentru învățarea pe 
tot parcursul vieții” în vederea 
introducerii alfabetizării financiare drept 
competență-cheie de sine stătătoare;

Or. en

Amendamentul 297
Engin Eroglu

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. invită Comisia să revizuiască 
Recomandarea Consiliului privind 
competențele-cheie pentru învățarea pe 
tot parcursul vieții, prin completarea 
competențelor-cheie cu alfabetizarea 
financiară;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Subtitlul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Digitalizarea Digitalizarea și datele

Or. en

Amendamentul 299
José Gusmão
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Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. consideră că digitalizarea 
serviciilor financiare poate fi un 
catalizator pentru mobilizarea capitalului 
în UE, reducând, în același timp, 
barierele și mărind eficiența 
supravegherii; subliniază că un cadru UE 
cu standarde înalte de securitate cibernetică 
ar contribui la UPC;

23. subliniază că un cadru UE cu 
standarde înalte de securitate cibernetică ar 
fi un pas important;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. consideră că digitalizarea serviciilor 
financiare poate fi un catalizator pentru 
mobilizarea capitalului în UE, reducând, în 
același timp, barierele și mărind eficiența 
supravegherii; subliniază că un cadru UE 
cu standarde înalte de securitate cibernetică 
ar contribui la UPC;

23. consideră că digitalizarea serviciilor 
financiare poate fi un catalizator pentru 
mobilizarea capitalului și ar putea 
contribui la depășirea fragmentării 
piețelor financiare în UE, în același timp 
mărind eficiența supravegherii; subliniază 
că un cadru UE cu standarde înalte de 
securitate cibernetică ar contribui la UPC; 
constată că asigurarea unei protecții 
solide împotriva amenințărilor cibernetice 
și a altor amenințări legate de digitalizare, 
precum și reechilibrarea dependenței 
excesive de furnizori de servicii TIC din 
afara UE sau de produse dezvoltate de 
participanții pe piață din afara UE, prin 
facilitarea dezvoltării și a extinderii 
furnizorilor de servicii și de produse TIC 
din UE sunt esențiale pentru consolidarea 
independenței financiare și a autonomiei 
strategice a UE;
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Or. en

Amendamentul 301
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. consideră că digitalizarea serviciilor 
financiare poate fi un catalizator pentru 
mobilizarea capitalului în UE, reducând, în 
același timp, barierele și mărind eficiența 
supravegherii; subliniază că un cadru UE 
cu standarde înalte de securitate cibernetică 
ar contribui la UPC;

23. consideră că digitalizarea serviciilor 
financiare poate fi un catalizator pentru 
mobilizarea capitalului în UE, reducând, în 
același timp, barierele și costurile și 
mărind concurența și eficiența 
supravegherii; subliniază că un cadru UE 
cu standarde înalte de securitate 
cibernetică, de integritate a pieței și de 
protecție a investitorilor este esențial 
pentru dezvoltarea în continuare a unei 
UPC sustenabile și funcționale;

Or. en

Amendamentul 302
Gunnar Beck

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. consideră că digitalizarea serviciilor 
financiare poate fi un catalizator pentru 
mobilizarea capitalului în UE, reducând, în 
același timp, barierele și mărind eficiența 
supravegherii; subliniază că un cadru UE 
cu standarde înalte de securitate cibernetică 
ar contribui la UPC;

23. consideră că digitalizarea serviciilor 
financiare poate fi un catalizator pentru 
mobilizarea capitalului în UE, reducând, în 
același timp, barierele și mărind eficiența 
supravegherii; subliniază că un cadru UE 
cu standarde înalte de securitate cibernetică 
și confidențialitate ar putea contribui la 
UPC;

Or. en
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Amendamentul 303
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. consideră că digitalizarea serviciilor 
financiare poate fi un catalizator pentru 
mobilizarea capitalului în UE, reducând, în 
același timp, barierele și mărind eficiența 
supravegherii; subliniază că un cadru UE 
cu standarde înalte de securitate 
cibernetică ar contribui la UPC;

23. consideră că digitalizarea serviciilor 
financiare poate fi un catalizator pentru 
mobilizarea capitalului în UE, reducând, în 
același timp, barierele și mărind eficiența 
supravegherii; remarcă faptul că finanțele 
digitale au un element puternic de flux de 
capital care atrage investițiile 
transfrontaliere;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. consideră că digitalizarea serviciilor 
financiare poate fi un catalizator pentru 
mobilizarea capitalului în UE, reducând, în 
același timp, barierele și mărind eficiența 
supravegherii; subliniază că un cadru UE 
cu standarde înalte de securitate cibernetică 
ar contribui la UPC;

23. consideră că digitalizarea serviciilor 
financiare poate fi un catalizator pentru 
mobilizarea capitalului în UE, reducând, în 
același timp, barierele și mărind eficiența 
supravegherii; subliniază că un cadru UE 
cu standarde înalte de securitate cibernetică 
ar contribui la UPC; constată că un astfel 
de cadru al UE ar trebui să fie adecvat în 
primul rând pentru era digitală și neutru 
din punct de vedere tehnologic;

Or. en

Amendamentul 305
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 23
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. consideră că digitalizarea serviciilor 
financiare poate fi un catalizator pentru 
mobilizarea capitalului în UE, reducând, în 
același timp, barierele și mărind eficiența 
supravegherii; subliniază că un cadru UE 
cu standarde înalte de securitate cibernetică 
ar contribui la UPC;

23. consideră că digitalizarea serviciilor 
financiare poate fi un catalizator pentru 
mobilizarea capitalului în UE, reducând, în 
același timp, barierele și mărind eficiența 
supravegherii; subliniază că digitalizarea 
nu ar trebui să conducă la arbitraj de 
reglementare și nici la reducerea 
protecției clienților, la reducerea 
siguranței sau la riscuri la adresa 
stabilității financiare; subliniază că un 
cadru UE cu standarde înalte de securitate 
cibernetică ar contribui la UPC;

Or. en

Amendamentul 306
Jonás Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. constată că întreprinderile mari 
din sectorul tehnologic și platformele 
digitale globale furnizează din ce în ce 
mai multe servicii financiare și 
beneficiază de avantaje competitive, cum 
ar fi economii de scară, rețele 
transfrontaliere extinse de utilizatori, 
acces facil la finanțare și capacitatea de a 
colecta serii mari de date furnizate de 
utilizatori prin intermediul unor 
tehnologii de prelucrare a datelor precum 
„analiza volumelor mari de date”, care 
generează o valoare adăugată 
extraordinară într-o varietate de moduri;

Or. en

Amendamentul 307
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil
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Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. invită Comisia să acționeze pentru 
punerea în aplicare a Planului de acțiune 
pentru finanțele digitale pentru un acces 
mai bun la serviciile financiare, oferind o 
selecție mai largă și crescând eficiența 
operațiunilor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. invită Comisia să utilizeze 
revizuirile viitoare ale regulamentelor 
privind serviciile financiare pentru a 
încuraja implicarea investitorilor și a 
acționarilor prin intermediul 
instrumentelor digitale;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 23 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23b. subliniază că mulți creditori de la 
persoană la persoană împrumută deja 
fonduri întreprinderilor mici, 
transformând criptoactivele într-un canal 
de finanțare netradițional pentru IMM-
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uri; insistă în această privință că este 
nevoie de orientări clare cu privire la 
aplicabilitatea proceselor existente de 
reglementare și prudență la criptoactive, 
care, în conformitate cu legislația UE, 
sunt considerate instrumente financiare, 
pentru a le oferi acestora securitate 
normativă; subliniază că aceste orientări 
trebuie furnizate în mod consecvent la 
nivelul UE, pentru a evita existența unor 
practici de calificare și supraveghere 
diferite ale autorităților naționale, ceea ce 
creează condiții de concurență 
inechitabile, alegerea unei instanțe mai 
favorabile și arbitraj de reglementare pe 
piața internă;

Or. en

Amendamentul 310
Jonás Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 23 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23b. invită Comisia să monitorizeze 
oferirea de servicii financiare de către 
întreprinderile „Bigtech” și, de asemenea, 
modul în care avantajele competitive 
inerente acestor operatori pot denatura 
concurența pe piață, prejudiciind 
interesele consumatorilor și inovarea; 
subliniază că aceste întreprinderi trebuie 
reglementate și supravegheate ca firme de 
servicii financiare în măsura în care 
prestează servicii financiare;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
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Punctul 23 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23b. invită Comisia să ia măsuri pentru 
a crea un mediu favorabil platformelor 
europene de societăți de tehnologie 
financiară, campionilor europeni cu 
finanțare privată și întreprinderilor 
pentru a se extinde și a atrage capital și 
investiții străine și, de asemenea, pentru a 
promova UE pe piețele globale;

Or. en

Amendamentul 312
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 23 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23c. subliniază că ofertele inițiale de 
monede, echivalentul ofertelor publice 
inițiale pentru criptomonede, au potențial 
în finanțarea IMM-urilor, a 
întreprinderilor nou-înființate inovatoare 
și a întreprinderilor care se extind; 
subliniază că ofertele inițiale de monede 
pot facilita schimbul de valori fără a fi 
nevoie de o autoritate centrală sau de un 
intermediar care să permită o mai mare 
eficiență și, de asemenea, democratizarea 
finanțării; observă în acest sens că 
ofertele inițiale de monede pot accelera 
transferul de tehnologie și pot constitui o 
parte esențială a uniunii piețelor de 
capital; invită Comisia să evalueze 
avantajele propunerii unui cadru 
legislativ pentru ofertele inițiale de 
monede și ofertele inițiale de schimb cu 
scopul de a încuraja o abordare coerentă 
a UE, de a crește securitatea juridică și 
protecția investitorilor și a 
consumatorilor, de a trage semnale de 
alarmă și de a reduce riscurile care provin 
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din informații asimetrice, comportamente 
frauduloase și activități ilegale;

Or. en

Amendamentul 313
Gunnar Beck

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază că spațiile de testare pot 
fi un instrument adecvat pentru 
consolidarea inovării și a competitivității 
sectorului serviciilor financiare; solicită 
Comisiei să creeze un spațiu de testare 
paneuropean pentru serviciile financiare;

24. subliniază că spațiile de testare pot 
fi un instrument adecvat pentru 
consolidarea inovării și a competitivității 
sectorului serviciilor financiare;

Or. en

Amendamentul 314
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază că spațiile de testare pot 
fi un instrument adecvat pentru 
consolidarea inovării și a competitivității 
sectorului serviciilor financiare; solicită 
Comisiei să creeze un spațiu de testare 
paneuropean pentru serviciile financiare;

24. subliniază că scandalul Wirecard 
reprezintă un avertisment că spațiile de 
testare utilizate ca instrument pentru 
consolidarea inovării și a competitivității 
sectorului serviciilor financiare pot 
prezenta riscuri semnificative pentru 
protecția consumatorilor și a investitorilor 
și pot permite frauda financiară; solicită 
un spațiu de testare paneuropean pentru 
întreprinderile nou-înființate în domeniul 
tehnologiei financiare care să urmărească 
să obțină un echilibru între obiectivul de 
stimulare a inovării și stabilității 
financiare și protecția investitorilor și a 
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consumatorilor, luând în considerare 
dimensiunea, semnificația sistemică și 
activitatea transfrontalieră a 
întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 315
Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază că spațiile de testare pot 
fi un instrument adecvat pentru 
consolidarea inovării și a competitivității 
sectorului serviciilor financiare; solicită 
Comisiei să creeze un spațiu de testare 
paneuropean pentru serviciile financiare;

24. subliniază că spațiile de testare pot 
fi un instrument adecvat pentru 
consolidarea inovării și a competitivității 
sectorului serviciilor financiare; se teme 
totuși că spațiile de testare relaxează 
supravegherea prudențială asupra 
instituțiilor financiare în creștere 
rapidă; solicită Comisiei să se asigure că 
orice spațiu de testare european pentru 
serviciile financiare impune limite stricte 
în ceea ce privește dimensiunea activității 
în cauză și nu este în detrimentul 
siguranței consumatorului și al stabilității 
pieței financiare;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază că spațiile de testare pot 
fi un instrument adecvat pentru 
consolidarea inovării și a competitivității 
sectorului serviciilor financiare; solicită 

24. subliniază că spațiile de testare pot 
fi un instrument adecvat pentru 
consolidarea inovării și a competitivității 
sectorului serviciilor financiare cu condiția 
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Comisiei să creeze un spațiu de testare 
paneuropean pentru serviciile financiare;

să existe suficiente garanții pentru a 
preveni potențialele amenințări la adresa 
integrității, transparenței, eficienței și 
funcționării ordonate a piețelor 
financiare și la adresa stabilității 
sistemului financiar; solicită Comisiei să 
valorifice experiența acumulată la 
Forumul european pentru facilitatorii din 
domeniul inovării pentru a evalua dacă 
un spațiu de testare paneuropean pentru 
serviciile financiare ar oferi avantaje 
suplimentare pentru inovarea financiară; 
declară că un astfel de spațiu de testare 
paneuropean ar trebui instituit în cadrul 
mandatului direct de supraveghere al 
comitetului mixt al autorităților europene 
de supraveghere, în cooperare cu 
autoritățile naționale de supraveghere 
relevante;

Or. en

Amendamentul 317
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel, Costas Mavrides

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază că spațiile de testare pot 
fi un instrument adecvat pentru 
consolidarea inovării și a competitivității 
sectorului serviciilor financiare; solicită 
Comisiei să creeze un spațiu de testare 
paneuropean pentru serviciile financiare;

24. subliniază că spațiile de testare pot 
fi un instrument adecvat pentru 
consolidarea inovării și a competitivității 
sectorului serviciilor financiare; solicită 
Comisiei să ia în calcul crearea unui 
spațiu de testare paneuropean pentru 
serviciile financiare având în vedere atât 
beneficiile, cât și riscurile acestor 
instrumente și absența unui cadru comun 
al UE, astfel cum este analizat de 
autoritățile europene de supraveghere;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. solicită eforturi concentrate pe 
menținerea unor condiții de concurență 
echitabile bazate pe accesul 
transfrontalier la date și un nivel ridicat 
de protecție a datelor consumatorilor și a 
confidențialității acestora, garantând că 
UE este un cadru cu standarde ridicate de 
securitate cibernetică care să favorizeze 
UPC;

Or. en

Amendamentul 319
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. subliniază necesitatea desemnării 
unui singur supraveghetor european 
pentru supravegherea activităților legate 
de criptoactive în Uniunea Europeană, pe 
baza unui manual de reguli și a unor 
competențe comune de intervenție asupra 
produselor;

Or. en

Amendamentul 320
Gunnar Beck

Propunere de rezoluție
Punctul 25
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază că Europa concurează 
pentru capital pe o piață mondială și că, 
drept urmare, piețele de capital europene 
mai profunde, mai integrate și mai 
eficiente sunt esențiale pentru protejarea 
suveranității economice a Europei, a 
utilizării monedei euro în țările terțe și 
pentru atragerea investitorilor străini;

eliminat

Or. en

Amendamentul 321
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază că Europa concurează 
pentru capital pe o piață mondială și că, 
drept urmare, piețele de capital europene 
mai profunde, mai integrate și mai 
eficiente sunt esențiale pentru protejarea 
suveranității economice a Europei, a 
utilizării monedei euro în țările terțe și 
pentru atragerea investitorilor străini;

25. subliniază că piețe de capital 
europene integrate, bine reglementate, 
stabile și eficiente sunt esențiale pentru 
protejarea suveranității economice a 
Europei într-o serie de domenii, inclusiv 
utilizarea monedei euro în țările terțe și 
pentru atragerea investitorilor străini;

Or. en

Amendamentul 322
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază că Europa concurează 
pentru capital pe o piață mondială și că, 
drept urmare, piețele de capital europene 
mai profunde, mai integrate și mai eficiente 

25. subliniază că Europa concurează 
pentru capital pe o piață mondială și că, 
drept urmare, piețele de capital europene 
mai profunde, mai integrate, mai eficiente 
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sunt esențiale pentru protejarea 
suveranității economice a Europei, a 
utilizării monedei euro în țările terțe și 
pentru atragerea investitorilor străini;

și mai reziliente sunt esențiale pentru 
protejarea suveranității economice a 
Europei, pentru încurajarea utilizării 
monedei euro în țările terțe și pentru 
atragerea investitorilor străini;

Or. en

Amendamentul 323
Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Jessica Polfjärd

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază că Europa concurează 
pentru capital pe o piață mondială și că, 
drept urmare, piețele de capital europene 
mai profunde, mai integrate și mai eficiente 
sunt esențiale pentru protejarea 
suveranității economice a Europei, a 
utilizării monedei euro în țările terțe și 
pentru atragerea investitorilor străini;

25. 1. subliniază că Europa concurează 
pentru capital pe o piață mondială și că, 
drept urmare, piețele de capital europene 
mai profunde, mai integrate și mai eficiente 
împreună cu o repartizare crescută a 
riscurilor între părțile interesate sunt 
esențiale pentru protejarea suveranității 
economice a Europei, a utilizării monedei 
euro în țările terțe și pentru atragerea 
investitorilor străini;

Or. en

Amendamentul 324
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază că Europa concurează 
pentru capital pe o piață mondială și că, 
drept urmare, piețele de capital europene 
mai profunde, mai integrate și mai eficiente 
sunt esențiale pentru protejarea 
suveranității economice a Europei, a 
utilizării monedei euro în țările terțe și 
pentru atragerea investitorilor străini;

25. subliniază că Europa concurează 
pentru capital pe o piață mondială și că, 
drept urmare, piețele de capital europene 
mai profunde, mai integrate și mai eficiente 
sunt esențiale pentru protejarea 
suveranității economice a Europei, a 
utilizării monedei euro în țările terțe și 
pentru atragerea investitorilor străini; 
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consideră că ieșirea Regatului Unit din 
UE face acest obiectiv și mai important și 
că ar trebui urmărit în conformitate cu 
criterii transparente bazate pe reguli și nu 
de la caz la caz;

Or. en

Amendamentul 325
Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. reiterează faptul că legislația UE 
prevede posibilitatea de a considera 
normele țărilor terțe ca fiind echivalente pe 
baza unei analize proporționale și bazate pe 
riscuri și că astfel de decizii ar trebui luate 
printr-un act delegat; reamintește că UE 
poate retrage în mod unilateral orice 
decizie de echivalență;

26. reiterează faptul că legislația UE 
prevede posibilitatea de a considera 
normele țărilor terțe ca fiind echivalente pe 
baza unei analize proporționale și bazate pe 
riscuri; reamintește că UE poate retrage în 
mod unilateral orice decizie de echivalență;

Or. en

Amendamentul 326
Christophe Hansen, Jessica Polfjärd, Lefteris Christoforou

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. reiterează faptul că legislația UE 
prevede posibilitatea de a considera 
normele țărilor terțe ca fiind echivalente pe 
baza unei analize proporționale și bazate pe 
riscuri și că astfel de decizii ar trebui luate 
printr-un act delegat; reamintește că UE 
poate retrage în mod unilateral orice 
decizie de echivalență;

26. 1. reiterează faptul că legislația UE 
prevede posibilitatea de a considera 
normele țărilor terțe ca fiind echivalente pe 
baza unei analize proporționale și bazate pe 
riscuri și pe fapte și că astfel de decizii ar 
trebui luate printr-un act delegat într-un 
mod rațional; reamintește că UE poate 
retrage în mod unilateral orice decizie de 
echivalență;
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Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. reiterează faptul că legislația UE 
prevede posibilitatea de a considera 
normele țărilor terțe ca fiind echivalente pe 
baza unei analize proporționale și bazate pe 
riscuri și că astfel de decizii ar trebui luate 
printr-un act delegat; reamintește că UE 
poate retrage în mod unilateral orice 
decizie de echivalență;

26. reiterează faptul că legislația UE 
prevede posibilitatea de a considera 
normele țărilor terțe ca fiind echivalente pe 
baza unei analize tehnice, proporționale și 
bazate pe riscuri și că astfel de decizii ar 
trebui luate printr-un act delegat; 
reamintește că UE poate retrage în mod 
unilateral orice decizie de echivalență; 
invită Comisia, în cooperare cu 
autoritățile europene de supraveghere, și, 
după caz, cu autoritățile naționale 
competente să instituie un sistem dinamic 
de monitorizare a regimurilor de 
echivalență în cazul existenței unor 
divergențe de reglementare și de 
supraveghere cu țări terțe care ar putea 
implica riscuri potențiale pentru UE în 
ceea ce privește stabilitatea financiară, 
transparența pieței, integritatea pieței, 
protecția investitorilor și a consumatorilor 
și condiții de concurență echitabile; 
subliniază că Comisia ar trebui să 
dispună de proceduri de urgență pentru 
retragerea deciziilor de echivalență în 
cazul în care este necesar să acționeze 
rapid, ținând cont de consecințele 
potențiale ale retragerii de urgență a unei 
decizii de echivalență;

Or. en

Amendamentul 328
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. reiterează faptul că legislația UE 
prevede posibilitatea de a considera 
normele țărilor terțe ca fiind echivalente pe 
baza unei analize proporționale și bazate pe 
riscuri și că astfel de decizii ar trebui luate 
printr-un act delegat; reamintește că UE 
poate retrage în mod unilateral orice 
decizie de echivalență;

26. reiterează faptul că legislația UE 
prevede posibilitatea de a considera 
normele țărilor terțe ca fiind echivalente pe 
baza unei analize proporționale și bazate pe 
riscuri și că astfel de decizii ar trebui luate 
printr-un act delegat; subliniază că, pentru 
a menține stabilitatea financiară, condiții 
de concurență echitabile și protecția 
investitorilor și a consumatorilor din UE 
în contextul post-Brexit, deciziile de 
echivalență cu cadrul de reglementare al 
UE ar trebui să fie cuprinzătoare și 
coerente și să fie însoțite de competențe 
îmbunătățite de supraveghere a entităților 
financiare ale țărilor terțe; reamintește că 
UE poate retrage în mod unilateral orice 
decizie de echivalență și că orice deviere 
de la standardele de reglementare ale UE 
ar trebui monitorizată îndeaproape;

Or. en

Amendamentul 329
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. reiterează faptul că legislația UE 
prevede posibilitatea de a considera 
normele țărilor terțe ca fiind echivalente pe 
baza unei analize proporționale și bazate pe 
riscuri și că astfel de decizii ar trebui luate 
printr-un act delegat; reamintește că UE 
poate retrage în mod unilateral orice 
decizie de echivalență;

26. reiterează faptul că legislația UE 
prevede posibilitatea de a considera 
normele țărilor terțe ca fiind echivalente pe 
baza unei analize proporționale și bazate pe 
riscuri și că astfel de decizii ar trebui luate 
printr-un act delegat; reamintește că UE 
poate retrage în mod unilateral orice 
decizie de echivalență; subliniază 
necesitatea de a se asigura că 
supraveghetorii UE au competențe directe 
de supraveghere în cazul în care 
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activitățile anumitor întreprinderi din țări 
terțe recunoscute în cadrul de echivalență 
al UE pot afecta stabilitatea financiară, 
piețele ordonate sau protecția 
investitorilor;

Or. en

Amendamentul 330
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. subliniază faptul că impozitarea 
rămâne un motor-cheie al fluxurilor 
globale de capital; subliniază, prin 
urmare, importanța evaluării cu atenție a 
impactului oricărei taxe pe tranzacțiile 
financiare la nivel mondial (TTF) asupra 
ambițiilor UE de a dezvolta piețe de 
capital puternice, atractive la nivel global, 
reziliente, aprofundate și lichide;

Or. en

Amendamentul 331
Johan Van Overtveldt

Propunere de rezoluție
Punctul 26 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26b. reamintește necesitatea de a 
asigura interoperabilitatea cadrului de 
reglementare al UE cu principii convenite 
la nivel internațional în cadrul 
Comitetului de la Basel pentru 
supraveghere bancară și al Consiliului 
pentru Stabilitate Financiară;

Or. en
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Amendamentul 332
Gunnar Beck

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. solicită luarea de măsuri în 
vederea consolidării rolului internațional 
și a utilizării monedei euro, prin 
finalizarea uniunii economice și 
monetare, a UPC și a uniunii bancare, 
prin sprijinirea elaborării unor indicatori 
de referință europeni pentru piețele de 
mărfuri, precum și prin consolidarea 
rolului monedei euro ca monedă de 
referință;

eliminat

Or. en

Amendamentul 333
Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. solicită luarea de măsuri în 
vederea consolidării rolului internațional 
și a utilizării monedei euro, prin 
finalizarea uniunii economice și monetare, 
a UPC și a uniunii bancare, prin sprijinirea 
elaborării unor indicatori de referință 
europeni pentru piețele de mărfuri, 
precum și prin consolidarea rolului 
monedei euro ca monedă de referință;

27. subliniază că completarea și 
consolidarea uniunii economice și 
monetare, a UPC și a uniunii bancare ar 
putea crește utilizarea internațională a 
monedei euro;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. reiterează necesitatea unei 
reprezentări mai simplificate și mai 
codificate a UE în 
organizațiile/organismele multilaterale, în 
urma Rezoluției Parlamentului European 
din 12 aprilie 2016 referitoare la rolul UE 
în cadrul instituțiilor și organismelor 
financiare, monetare și de reglementare 
internaționale; constată că promovarea 
valorilor UE și a competitivității globale a 
sectorului financiar al UE atunci când 
elaborează politici la nivel european și 
internațional este din ce în ce mai vitală, 
pe măsură ce ordinea mondială 
multilaterală devine din ce în ce mai 
polarizată;

Or. en

Amendamentul 335
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. consideră că, în cadrul relațiilor 
viitoare cu Regatul Unit, ar trebui 
garantate condiții de concurență 
echitabile după perioada de tranziție care 
să promoveze stabilitatea piețelor 
financiare ale Uniunii Europene;

Or. en
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Amendamentul 336
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. încredințează Președintelui sarcina 
de a transmite prezenta rezoluție 
Consiliului și Comisiei.

28. încredințează Președintelui sarcina 
de a transmite prezenta rezoluție 
Consiliului, Comisiei, autorităților 
europene de supraveghere și BCE.

Or. en


