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IEROSINĀJUMI 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas 

un monetāro komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu, jo iespējas īstenot digitalizāciju, samazinot tirgus 

sadrumstalotību un palielinot patērētāju ietekmi, ir izšķiroši svarīgas, lai izveidotu 

privātpersonām, vidējiem un mazajiem uzņēmumiem paredzētu finanšu pakalpojumu 

patiesu vienoto tirgu; 

2. piekrīt Komisijai, ka pārrobežu finanšu pakalpojumu trūkums ir nopietna problēma un var 

kaitēt patērētāju un uzņēmumu interesēm, kā arī apdraudēt vienotā tirgus darbību; atbalsta 

jebkādus centienus rast jaunus veidus, kā praksē atsākt privātpersonām, vidējiem un 

mazajiem uzņēmumiem paredzētu finanšu pakalpojumu vienotā tirgus darbību, lai 

nodrošinātu, ka tiesību akti privātpersonām, vidējiem un mazajiem uzņēmumiem 

paredzētu finanšu pakalpojumu jomā tiek pienācīgi īstenoti un ka šī īstenošana tiek 

pienācīgi uzraudzīta; 

3. atzīmē, ka īpaši svarīgi ir likvidēt pārrobežu šķēršļus apdrošināšanas nozarē, lai veicinātu 

sadarbīgo ekonomiku; 

4. atgādina, ka, reaģējot uz finanšu krīzi, finanšu pakalpojumu, tostarp atsevišķu 

privātpersonām, vidējiem un mazajiem uzņēmumiem paredzētu finanšu pakalpojumu, 

jomā pēdējos piecos gados ir daudz darīts likumdošanas ziņā, lai palielinātu finanšu 

produktu un pakalpojumu stabilitāti un pārredzamību, un ka vairāki likumdošanas 

pasākumi tika transponēti tikai nesen vai joprojām atrodas transponēšanas un īstenošanas 

procesā; mudina Komisiju nodrošināt jaunāko tiesību aktu pienācīgu transponēšanu un 

īstenošanu, analizēt visu ar privātpersonām, vidējiem un mazajiem uzņēmumiem 

paredzēto finanšu pakalpojumu nozari saistīto tiesību aktu ietekmi un ņemt to vērā, kad 

tiek izvērtēta nepieciešamība pēc turpmākiem tiesību aktiem; 

5. pauž nožēlu, ka uzņēmumi joprojām saskaras ar daudzām grūtībām pārrobežu darbību 

attīstīšanā; uzsver — kā galvenajos vilcienos izklāstīts Zaļajā grāmatā — šķēršļi, kas kavē 

privātpersonām, vidējiem un mazajiem uzņēmumiem paredzētu finanšu produktu 

pārrobežu pārdošanu, un pārrobežu tirdzniecības trūkuma iemesli galvenokārt nav 

meklējami ES līmenī, bet tos rada valstu tiesību akti, tostarp valstu prasības izveidot 

struktūru vai reģistru patērētāja dalībvalstī, vai vienotā tirgus segmentācija valstu tirgos, 

un ka šos šķēršļus nav iespējams novērst tikai ar nozares spēkiem vien; 

6. prasa Komisijai pamatīgi izpētīt un padziļināti analizēt gan valsts līmeņa, gan pārrobežu 

šķēršļus un atlikušās barjeras pārrobežu darbībām un vienotā tirgus izveides pabeigšanai 

finanšu nozarē, lai noteiktu pastāvošās tirgus segmentācijas un cenu diskriminācijas 

iemeslus, un ieteikt pasākumus, ko varētu ieviest, lai veicinātu finanšu iestāžu konkurenci 

ārpus valsts robežām un apstrīdētu pašreizējās valstu cenu noteikšanas struktūras, 

vienlaikus ievērojot līgumslēgšanas brīvību; 

7. uzsver, ka īpašas bažas rada pastāvīgais individuālo transportlīdzekļu īpašnieku 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pārrobežu tirdzniecības trūkums; atzīmē, ka šī 

konkurences trūkuma dēļ daži ES iedzīvotāji ir spiesti maksāt simtiem reižu lielāku tarifu 
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nekā par tāda paša modeļa transportlīdzekli maksā citi; labi apzinoties, ka risks un 

izmaksas ir cenu noteicoši faktori, atzīmē, ka ar šiem faktoriem vien nepietiek, lai 

izskaidrotu tik lielu cenu sadrumstalotību Eiropā; prasa Komisijai pieņemt nozares rīcības 

plānu attiecībā uz individuālo mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšanas tirgu Eiropā, 

tostarp ieteikumus attiecībā uz ES mēroga noteikumiem par garantiju fondiem, 

pamatnostādnēm par bonus-malus datu izmantošanu gadījumos, kad ES iedzīvotāji 

pārceļas uz citu dalībvalsti, un citiem pasākumiem, kuri varētu būt nepieciešami, lai 

izveidotu patiesu vienoto tirgu transportlīdzekļu apdrošināšanas jomā; 

8. atzinīgi vērtē būtisko potenciālu, ko rada finanšu pakalpojumu digitālā pārveide, 

tehnoloģiskā inovācija un netradicionālu finanšu tehnoloģiju uzņēmumu uzplaukums; 

atzīmē, ka šī attīstība maina privātpersonām, vidējiem un mazajiem uzņēmumiem 

paredzētu finanšu pakalpojumu tirgotāju un patērētāju mijiedarbības veidu; aicina 

Komisiju izvērtēt spēkā esošos ES tiesību aktus digitalizācijas jomā un digitālās 

sabiedrības vajadzības, lai nodrošinātu, ka digitalizācija visu veidu uzņēmumiem, tostarp 

MVU un finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem, uzlabo piekļuvi tirgum ar vienlīdzīgiem 

nosacījumiem, kā arī godīgu konkurenci starp dažādiem tirgus dalībniekiem, lai radītu 

plašāku izvēli patērētājiem, palīdzētu samazināt finanšu pakalpojumu cenas un uzlabotu to 

kvalitāti ES, vienlaikus par mērķi nosakot augstu patērētāju tiesību aizsardzības un 

kiberdrošības līmeni; 

9. atzīmē, ka šajā tirgū darbojas arvien vairāk jaunu veidu pakalpojumu sniedzēju; uzskata, 

ka kopā ar atbilstošu tiesisko regulējumu, kura mērķis ir nodrošināt godīgu konkurenci un 

augsta līmeņa drošību un pārredzamību, tas var sniegt būtisku labumu patērētājiem; 

10. uzskata, ka ES iestāžu rīcībā jābūt piemērotām pārvaldības un uzraudzības procedūrām, 

ko piemērot jauniem finanšu produktu veidiem; vērš uzmanību uz to, ka nav iespējams 

paredzēt neviena finanšu pakalpojumu tirgū pieejamā inovatīvā produkta ietekmi uz 

patērētājiem, tirgu un finanšu sistēmu kopumā; uzskata, ka minētajos apstākļos 

attiecīgajām iestādēm ir jāīsteno pienācīga šādas darbības uzraudzība; 

11. uzsver, ka ir jāpalielina patērētāju uzticēšanās finanšu pakalpojumiem, jo tā ir ļoti zema, it 

īpaši attiecībā uz finanšu produktiem, kuriem piemīt augsts valūtas maiņas risks, un aicina 

Komisiju nodrošināt to pašreizējo pasākumu pilnīgu īstenošanu, kuri paredzēti, lai 

uzlabotu patērētāju izpratni finanšu jomā, un nepieciešamības gadījumā turpmāku 

pasākumu ieviešanu, lai palielinātu patērētāju spējas pieņemt uz informāciju balstītus 

lēmumus, palielinātu šo produktu pārredzamību un novērstu šķēršļus, kas patērētājus kavē 

pāriet uz citu produktu, un jebkādas ar to saistītās nepamatotās izmaksas, kā arī šķēršļus, 

kuri kavē atteikšanos no produkta; uzsver, ka pirms līguma noslēgšanas patērētāji ir 

sistemātiski jānodrošina ar Eiropas standartizētās informācijas lapu (ESIL) un Eiropas 

līmenī noteiktajām patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapām kā daļu no 

izvērtējuma, kas saistīts ar kredītu, tostarp hipotekāro kredītu, vai aizdevumu; 

12. uzskata, ka salīdzināšanas instrumenti, kas ļauj salīdzināt dažādo finanšu pakalpojumu 

cenas un kvalitāti, var būtiski uzlabot dažādo finanšu produktu pārredzamību un 

salīdzināmību, samazināt cenas un, visbeidzot, palīdzēt patērētājam izdarīt labāku un uz 

informāciju balstītu izvēli; prasa Komisijai nodrošināt, ka prasītie salīdzināšanas 

instrumenti, ko izmanto starp jurisdikcijām salīdzināmu produktu un pakalpojumu 

salīdzināšanai, ir precīzi, un sadarboties ar privātpersonām, vidējiem un mazajiem 
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uzņēmumiem paredzētu finanšu pakalpojumu tirgotājiem, MVU, patērētāju organizācijām 

un citām ieinteresētajām personām, lai izveidotu neatkarīgu Eiropas mēroga vietni 

visvairāk pārdoto finanšu pakalpojumu produktu salīdzināšanai; 

13. atzinīgi vērtē dažādu Eiropas līmeņa aģentūru darbu patērētāju interešu aizsardzībā 

finanšu nozarē; tomēr uzsver, ka ir jāuzlabo sadarbība starp šīm aģentūrām, lai palielinātu 

to efektivitāti un novērstu uzdevumu pārklāšanos; 

14. aicina dalībvalstis pēc iespējas drīzāk pilnībā transponēt un īstenot Hipotekāro kredītu 

direktīvu (MCD), Maksājumu kontu direktīvu (PAD), Apdrošināšanas izplatīšanas 

direktīvu (IDD) un Finanšu instrumentu tirgu direktīvu II (MiFID II), it īpaši attiecībā uz 

tajās paredzētajām patērētāju informēšanas prasībām un aizsardzības pasākumiem; 

15. uzsver Eiropas Banku iestādes (EBI), Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestādes (EVTI) un 

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) lomu finanšu produktu 

patērētāju aizsardzības nodrošināšanā; prasa Komisijai nodrošināt šo iestāžu uzdevumu 

veikšanai nepieciešamo neatkarību un instrumentus un pauž nožēlu par budžeta līdzekļu 

samazinājumiem, kuru rezultātā tām bija jāierobežo savas darba programmas; 

16. uzsver, ka ikvienam jaunam Komisijas priekšlikumam vajadzētu būt pamatotam ar 

atbilstošiem un precīziem datiem; 

17. uzskata, ka ir jārīkojas, lai novērstu nepamatotu diskrimināciju dzīvesvietas dēļ, 

nepamatotas cenu atšķirības un negodīgu un nepamatotu ģeogrāfisko bloķēšanu, ko 

dalībvalstis savstarpēji piemēro parastiem privātpersonām, vidējiem un mazajiem 

uzņēmumiem paredzētiem finanšu produktiem; 

18. uzsver, ka produktu pārnesamība ir būtiski svarīga patiesa mazumtirdzniecības finanšu 

pakalpojumu vienotā tirgus izveidei, it īpaši attiecībā uz pensiju tiesību un privātās 

veselības apdrošināšanas pārnesamību; tādēļ aicina Komisiju iesniegt priekšlikumus 

pasākumiem, ar kuriem nodrošināt pārrobežu pārnesamību un saskaņot uzņēmumu un 

patērētāju tiesības un pienākumus visā nozarē ES teritorijā; 

19. atzīmē, ka pieaugošais pārrobežu darījumu skaits palielina pieprasījumu pēc informācijas 

par personas finanšu datiem, tādiem kā maksātspēja privātu līgumu gadījumā, un uzsver 

nepieciešamību dalīties ar informāciju un nepieciešamību pēc vispārējiem noteikumiem 

par šādu informācijas apmaiņu, kuros tiktu ievēroti datu aizsardzības noteikumi; 

20. prasa likvidēt šķēršļus finanšu preču un pakalpojumu tālpārdošanai, vienlaikus garantējot 

augstu patērētāju aizsardzības un drošības līmeni; atzinīgi vērtē e-paraksta un e-

identifikācijas pieaugošo izmantošanu saistībā ar eIDAS regulu un vērš uzmanību uz 

nepieciešamību veicināt digitālās identifikācijas metožu savstarpēju atzīšanu un 

sadarbspēju privātajā sektorā Eiropas Savienībā, neapdraudot pašreizējo sistēmu drošības 

līmeni; aicina Komisiju veicināt e-identifikācijas kā attālinātas identifikācijas līdzekļa 

izmantošanu, jo tā atbilst spēkā esošajām drošības prasībām; prasa dalībvalstīm veikt 

pasākumus, lai nodrošinātu, ka e-paraksts kļūst par normu attiecībā uz darījumiem un 

nolīgumiem finanšu pakalpojumu jomā; 

21. atzīmē, ka ir jāievēro finanšu iestāžu līgumslēgšanas brīvība, proti, tiesības brīvi piedāvāt 

pārrobežu pakalpojumus, jo pakalpojumu sniedzējiem ir jāsaglabā iespēja izlemt, kuri 
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patērētāju segmenti un tirgi ir piemēroti iekļaušanai to uzņēmējdarbības modelī; 

22. uzsver, ka ir svarīgi, lai būtu pieejama alternatīva strīdu izšķiršana un strīdu izšķiršana 

tiešsaistē, it īpaši pārrobežu pakalpojumu sniegšanas gadījumā, jo efektīva tiesiskā 

aizsardzība ir ļoti svarīga vienotajam tirgum, MVU un patērētāju uzticēšanās 

nodrošināšanai; iesaka programmu Fin-NET iekļaut alternatīvas strīdu izšķiršanas un 

strīdu izšķiršanas tiešsaistē struktūrās, lai palielinātu tās efektivitāti un veicinātu šādu 

pakalpojumu konsolidāciju, izveidojot patērētājiem paredzētas vienas pieturas aģentūras; 

23. prasa dalībvalstīm nodrošināt, ka ar privātpersonām, vidējiem un mazajiem uzņēmumiem 

paredzētiem finanšu pakalpojumiem saistītā digitālā komunikācija un tirdzniecība ir 

pieejama tādos veidos, kas ir viegli pieejami personām ar invaliditāti, tostarp izmantojot 

tīmekļa vietnes un lejupielādējamu datņu formātus; atbalsta visu privātpersonām, vidējiem 

un maziem uzņēmumiem paredzēto finanšu pakalpojumu pilnīgu iekļaušanu direktīvas par 

produktu un pakalpojumu pieejamības prasībām (Eiropas Pieejamības akts) piemērošanas 

jomā; 

24. prasa Komisijai izstrādāt rīcības plānu attiecībā uz privātpersonām, vidējiem un mazajiem 

uzņēmumiem paredzētiem finanšu pakalpojumiem; 

25. prasa Komisijai izvērtēt ietekmi, ko radītu priekšlikums aizliegt jebkādu maksu vai 

atlīdzību, kura saistīta ar SEPA vai valsts mēroga pārvedumu nosūtīšanu vai saņemšanu, 

un iespējamos tā radītos ieguvumus Eiropas patērētājiem; 

26. atzinīgi vērtē centienus panākt lielāku pārredzamību automobiļu nomas pakalpojumu cenu 

noteikšanā, tostarp apdrošināšanas papildpakalpojumu pārdošanas un citu maksu 

noteikšanā; uzsver, ka jebkādai ar automobiļu nomu saistītai maksai vai atlīdzībai — gan 

obligātai, gan fakultatīvai — jābūt patērētājiem skaidri un izceltā veidā redzamai nomas 

uzņēmuma vai salīdzināšanas tīmekļa vietnē; atgādina Komisijai nepieciešamību 

nodrošināt Negodīgas komercprakses direktīvas īstenošanu un atzinīgi vērtē to, ka nesen 

tika pieņemtas jaunas īstenošanas pamatnostādnes, kurās ņemtas vērā tehnoloģiskās 

pārmaiņas; 

27. atgādina darbu, kas paveikts saistībā ar Kredītreitingu aģentūru regulu; prasa Komisijai 

izvērtēt šādu tiesību aktu ietekmi uz privātpersonām, vidējiem un mazajiem uzņēmumiem 

paredzētu finanšu pakalpojumu patērētājiem pārdoto produktu ziņā; 

28. atbalsta pilnīgi pārnesama bankas konta numura sistēmas ieviešanu, lai aizstātu pašreizējo 

SEPA sistēmu, kurā, izmantojot IBAN numura sasaisti ar fiksētu BIC/SWIFT kodu, 

patērētāji ir piesaistīti vienai iestādei; aicina Komisiju nākt klajā ar priekšlikumu, kas 

paredzētu bankas konta numura pārnesamību, un uzskata, ka pārnesamība būtu 

jānodrošina vismaz starp vienas dalībvalsts iestādēm. 
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