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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 

Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 

fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jilqa' l-inizjattiva tal-Kummissjoni, peress li l-opportunitajiet għad-diġitalizzazzjoni, it-

tnaqqis tal-frammentazzjoni tas-suq u l-għoti tas-setgħa lill-konsumaturi huma kruċjali 

sabiex jinkiseb suq uniku ġenwin għas-servizzi finanzjarji għall-konsumatur; 

2. Jaqbel mal-Kummissjoni li n-nuqqas ta' servizzi finanzjarji transfruntiera huwa kwistjoni 

ta' tħassib kbir u jista' jippreġudika l-interessi tal-konsumaturi u tan-negozji, kif ukoll 

idgħajjef il-funzjonament tas-suq uniku; jappoġġa l-isforzi kollha biex jinstabu modi 

ġodda ħalli jitnieda mill-ġdid is-suq uniku għas-servizzi finanzjarji għall-konsumatur fil-

prattika, u jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-leġiżlazzjoni dwar is-servizzi finanzjarji 

bl-imnut tkun implimentata u infurzata b'mod xieraq; 

3. Jinnota li huwa partikolarment importanti li jitneħħew l-ostakoli transfruntiera fis-settur 

tal-assigurazzjoni sabiex tingħata spinta lill-ekonomija kollaborattiva;  

4. Ifakkar li, bħala reazzjoni għall-kriżi finanzjarja, is-servizzi finanzjarji, inklużi ċerti 

servizzi finanzjarji bl-imnut, matul dawn l-aħħar ħames snin kienu soġġetti għal 

azzjoni/attività leġiżlattiva maġġuri bil-għan li tiżdied l-affidabilità u t-trasparenza tal-

prodotti u s-servizzi finanzjarji, u li diversi miżuri leġiżlattivi ġew trasposti biss 

reċentament jew għadhom fil-proċess li jiġu trasposti u implimentati; iħeġġeġ lill-

Kummissjoni tiżgura traspożizzjoni u implimentazzjoni xierqa tal-aħħar leġiżlazzjoni, 

tanalizza l-impatt tal-leġiżlazzjoni kollha dwar is-settur finanzjarju bl-imnut u li tieħu dan 

inkunsiderazzjoni meta tivvaluta jekk hix meħtieġa aktar leġiżlazzjoni; 

5. Jiddeplora l-fatt li n-negozji għadhom iħabbtu wiċċhom ma' diversi diffikultajiet meta 

jiżviluppaw l-attivitajiet transfruntiera tagħhom; jisħaq, kif enfasizzat fil-Green Paper, li l-

ostakoli li jipprevjenu prodotti finanzjarji bl-imnut milli jinbiegħu lil hinn mill-fruntieri u 

n-nuqqas ta' bejgħ transfruntier ma jinstabux primarjament fil-livell Ewropew iżda ta' 

spiss huma kkawżati minn leġiżlazzjoni nazzjonali, inklużi rekwiżiti nazzjonali biex 

jistabbilixxu struttura jew jirreġistraw fl-Istat Membru tal-konsumatur, jew mis-

segmentazzjoni tas-suq uniku fis-swieq nazzjonali, u li dawn l-ostakoli ma jistgħux jiġu 

solvuti mill-industrija nnifisha; 

6. Jitlob lill-Kummissjoni twettaq eżami u analiżi dettaljati ta' ostakoli kemm nazzjonali kif 

ukoll transfruntiera u l-ostakoli li fadal għal operazzjonijiet transfruntiera u għat-tlestija 

tas-suq uniku fis-settur finanzjarju bil-għan li tidentifika r-raġunijiet wara s-

segmentazzjoni tas-suq u d-diskriminazzjoni fil-prezz eżistenti, u tirrakkomanda miżuri li, 

filwaqt li jirrispettaw il-libertà kuntrattwali, jistgħu jiġu introdotti biex jinkoraġġixxu lill-

istituzzjonijiet finanzjarji jikkompetu lil hinn mill-fruntiera nazzjonali u jikkontestaw l-

istrutturi nazzjonali eżistenti tal-ipprezzar; 

7. Jissottolinja li n-nuqqas kontinwu ta' bejgħ transfruntier ta' assigurazzjoni individwali ta' 

vetturi b'responsabbiltà ta' terzi hija partikolarment preokkupanti; jinnota li dan in-nuqqas 

ta' kompetizzjoni wassal biex xi ċittadini tal-UE jħallsu rati li huma mijiet ta' drabi ogħla 
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minn dawk għall-istess mudell ta' vettura; jinnota, filwaqt li jifhem li r-riskju u l-kostijiet 

huma fatturi fil-prezzijiet, li dawn il-fatturi mhumiex biżżejjed biex jispjegaw din il-

frammentazzjoni tal-prezz madwar l-Ewropa; jitlob lill-Kummissjoni tadotta pjan ta' 

azzjoni li huwa speċifiku skont is-settur fis-suq Ewropew għall-assigurazzjonijiet 

individwali tal-karozzi, inklużi rakkomandazzjonijiet dwar regoli fl-UE kollha dwar fondi 

ta' garanzija, linji gwida dwar l-użu tad-data "bonus-malus" meta ċittadin tal-UE jmur fi 

Stat Membru ieħor u azzjonijiet oħra possibbli meħtieġa biex jinħoloq suq verament uniku 

għal assigurazzjoni tal-vetturi; 

8. Jilqa' l-potenzjal importanti li ġġib magħha t-trasformazzjoni diġitali tas-servizzi 

finanzjarji, l-innovazzjoni teknoloġika u ż-żieda ta' kumpaniji fintech mhux tradizzjonali; 

jinnota li dawn l-iżviluppi qed jibdlu l-mod li bih jinteraġixxu l-bejjiegħa bl-imnut u l-

konsumaturi; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-leġiżlazzjoni Ewropea eżistenti fir-

rigward tad-diġitalizzazzjoni u l-ħtiġijiet tas-soċjetà diġitali biex tiżgura li d-

diġitalizzazzjoni ġġib magħha aċċess aħjar għas-suq għat-tipi kollha tan-negozji, inklużi 

SMEs u fintechs fuq l-istess livell, kif ukoll kompetizzjoni ġusta fost l-atturi varji bil-għan 

li toħloq għażla usa' għall-konsumatur, tgħin biex jitnaqqsu l-prezzijiet u titjieb il-kwalità 

tas-servizzi finanzjarji fi ħdan l-UE filwaqt li timmira lejn livell għoli ta' protezzjoni tal-

konsumatur u ta' sigurtà ċibernetika; 

9. Jinnota l-għadd li qed jiżdied ta' tipi ġodda ta' fornituri ta' servizz li joperaw f'dan is-suq; 

iqis li dan jista' jwassal għal benefiċċji sinifikanti għall-konsumaturi, jekk akkoppjat ma' 

qafas regolatorju adegwat bil-għan li jiżgura kompetizzjoni ġusta, u livelli għoljin ta' 

sigurtà u trasparenza; 

10. Jemmen li l-istituzzjonijiet tal-UE għandu jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom 

proċeduri xierqa għal governanza u kontroll fir-rigward ta' tipi ġodda ta' prodotti 

finanzjarji; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-prodotti innovattivi kollha fis-suq tas-servizzi 

finanzjarji huma imprevedibbli fir-rigward tal-effetti tagħhom fuq il-konsumaturi, is-suq u 

s-sistema kollha kemm hi; iqis li, f'dawn iċ-ċirkostanzi, l-awtoritajiet għandhom 

jissoġġettaw tali attività għal superviżjoni xierqa; 

11. Jenfasizza li hija meħtieġa fiduċja akbar tal-konsumaturi fis-servizzi finanzjarji, peress li 

din għadha baxxa, speċjalment fir-rigward tal-prodotti finanzjarji b'livell għoli ta' riskji ta' 

kambju tal-munita, u jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-miżuri eżistenti biex titjieb l-

edukazzjoni finanzjarja u l-kuxjenza jkunu implimentati bis-sħiħ u li jiġu introdotti miżuri 

ulterjuri fejn meħtieġ sabiex tingħata s-setgħa lill-konsumaturi jieħdu deċiżjonijiet 

infurmati, tiżdied it-trasparenza ta' dawn il-prodotti u jitneħħew l-ostakoli għall-

konsumatur meta jibdlu l-fornitur u kwalunkwe spejjeż mhux ġustifikati relatati 

magħhom, jew ma jridux jibqgħu jużaw prodott; jenfasizza li l-Fuljett Ewropew ta' 

Informazzjoni Standardizzata (FEIS) u l-formoli ta' Informazzjoni Standard tal-Ewropa 

għall-Kreditu tal-Konsumatur għandhom jingħataw b'mod sistematiku lill-konsumaturi 

qabel ma jsir ftehim bħala parti minn stima ta' kreditu, self jew self ipotekarju; 

12. Iqis li l-għodod ta' tqabbil, li jippermettu li l-prezzijiet u l-kwalità ta' diversi servizzi 

finanzjarji jiġu pparagunati, jistgħu jtejbu b'mod sostanzjali t-trasparenza u l-

komparabilità bejn prodotti finanzjarji differenti, inaqqsu d-differenzi fil-prezzijiet u 

finalment jgħinu lill-konsumaturi jagħmlu għażla aħjar u infurmata; jitlob lill-

Kummissjoni tiżgura li l-għodod ta' tqabbil ikunu preċiżi, jipparagunaw prodotti u servizzi 
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li huma komparabbli bejn il-ġurisdizzjonijiet, u li jaħdmu ma' bejjiegħa bl-imnut, SMEs, 

organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u partijiet kkonċernati oħra lejn il-ħolqien ta' sit tal-

internet tat-tqabbil indipendenti pan-Ewropew għall-aktar prodotti tas-servizzi finanzjarji 

mibjugħa; 

13. Jilqa' l-ħidma ta' aġenziji varji fil-livell Ewropew biex jipproteġu l-interessi tal-

konsumaturi fis-settur finanzjarju; jenfasizza, madankollu, il-bżonn ta' kollaborazzjoni 

aħjar bejn dawn l-aġenziji biex tiżdied l-effiċjenza u tiġi evitata d-duplikazzjoni tal-

kompiti; 

14. Jistieden lill-Istati Membri biex b'mod sħiħ jittrasponu u jimplimentaw id-Direttiva dwar 

il-Kreditu Ipotekarju (MCD), id-Direttiva dwar il-Kontijiet tal-Pagamenti (PAD), id-

Direttiva dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni (IDD) u d-Direttiva dwar is-Swieq fl-

Istrumenti Finanzjarji II (MiFID II) malajr kemm jista' jkun, speċjalment fir-rigward tar-

rekwiżiti ta' informazzjoni tal-konsumatur u l-miżuri ta' protezzjoni; 

15. Jenfasizza r-rwoli tal-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA), l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u 

s-Swieq (ESMA) u l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol 

(EIOPA) biex tiġi żgurata l-protezzjoni tal-konsumaturi ta' prodotti finanzjarji; jitlob li l-

Kummissjoni tiżgura li jkollhom l-indipendenza u l-għodod meħtieġa biex iwettqu l-

missjonijiet tagħhom u jiddispjaċih dwar it-tnaqqis baġitarju li wassal għal-limitazzjoni 

tal-programmi ta' ħidma tagħhom; 

16. Jenfasizza li kwalunkwe proposta ġdida tal-Kummissjoni għandha tkun ibbażata fuq data 

xierqa u preċiża; 

17. Iqis li jeħtieġ tittieħed azzjoni dwar diskriminazzjoni mhux ġustifikata abbażi ta' 

residenza, ta' differenzi fil-prezzijiet mhux ġustifikati, u prattiki ta' imblukkar ġeografiku 

inġusti u mhux ġustifikati għal prodotti finanzjarji għall-konsumatur bejn l-Istati Membri; 

18. Jenfasizza li l-portabilità tal-prodotti hija essenzjali għal suq uniku reali għas-servizzi 

finanzjarji għall-konsumatur, b'mod speċjali dwar il-portabilità tad-drittijiet għall-pensjoni 

u ta' assigurazzjoni privata tas-saħħa; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, tressaq miżuri 

li jiżguraw il-portabilità transfruntiera, filwaqt li jarmonizzaw id-drittijiet u l-obbligi tan-

negozji u tal-konsumaturi fis-settur madwar l-UE; 

19. Jinnota li n-numru jiżdied ta' tranżazzjonijiet transfruntiera qed iżid id-domanda għal 

informazzjoni dwar data finanzjarja personali bħas-solvenza fi ftehimiet privati, u 

jenfasizza l-ħtieġa għal kondiviżjoni aħjar tal-informazzjoni u għal regoli komuni dwar 

dawn l-iskambji ta' informazzjoni, f'konformità mar-regoli dwar il-protezzjoni tad-data; 

20. Jitlob it-tneħħija ta' ostakoli għal bejgħ mill-bogħod ta' prodotti u servizzi finanzjarji 

filwaqt li jiġi ggarantit livell għoli ta' protezzjoni u ta' sigurtà tal-konsumatur; jilqa' ż-

żieda fl-użu ta' firem elettroniċi u identifikazzjoni elettronika fi ħdan il-qafas tar-

Regolament eIDAS u jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa li jiġi promoss ir-rikonoxximent 

reċiproku u l-interoperabilità ta' tekniki ta' identifikazzjoni diġitali għas-settur privat fl-

UE, mingħajr ma jiġi kompromess il-livell ta' sigurtà ta' sistemi eżistenti; jistieden lill-

Kummissjoni tippromwovi l-użu ta' e-IDs bħala mezz ta' identifikazzjoni remota li 

tissodisfa r-rekwiżiti attwali tas-sikurezza; jitlob lill-Istati Membri jaħdmu sabiex jiżguraw 

li l-firem elettroniċi jsiru n-norma għal tranżazzjonijiet u ftehimiet li jirrigwardaw is-
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servizzi finanzjarji; 

21. Jinnota li l-libertà kuntrattwali ta' istituzzjonijiet finanzjarji li joffru s-servizzi tagħhom 

fuq livell transfruntier trid tkun rispettata, peress li l-fornituri tas-servizz għandhom 

iżommu l-kapaċità li jiddeċiedu liema segmenti tal-klijenti u swieq huma xierqa bħala 

parti mill-mudell tan-negozju tagħhom; 

22. Jenfasizza l-importanza tad-disponibilità ta' soluzzjoni alternattiva għat-tilwim (ADR) u 

ta' soluzzjoni online għat-tilwim (ODR), speċjalment it-tilwim transfruntier, peress li 

rimedju effiċjenti huwa fundamentali għas-suq uniku, għall-SMEs u għall-fiduċja tal-

konsumatur; jirrakkomanda li l-programm tal-Fin-NET jiġi inkorporat fl-istrutturi tal-

ADR u tal-ODR sabiex tiżdied l-effiċjenza tiegħu u l-ħidma lejn il-konsolidazzjoni ta' tali 

servizzi f'"punt uniku ta' kuntatt" għall-konsumaturi; 

23. Jitlob lill-Istati Membri jiżguraw li l-komunikazzjonijiet diġitali u l-bejgħ relatat ma' 

servizzi finanzjarji għall-konsumatur ikunu disponibbli f'forom aċċessibbli għal persuni 

b'diżabilitajiet, anke permezz ta' siti tal-internet u formati ta' fajls li jistgħu jitniżżlu; 

jappoġġa l-integrazzjoni sħiħa tas-servizzi finanzjarji għall-konsumaturi kollha fil-kamp 

ta' applikazzjoni tad-Direttiva dwar ir-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u s-servizzi 

(l-"Att Ewropew dwar l-Aċċessibbiltà"); 

24. Jitlob lill-Kummissjoni pjan ta' azzjoni dwar is-servizzi finanzjarji għall-konsumatur; 

25. Jitlob lill-Kummissjoni tivvaluta l-impatt ta' proposta li tipprojbixxi t-tariffi jew il-miżati 

kollha marbuta ma' trasferimenti SEPA jew nazzjonali li jintbagħtu jew jiġu riċevuti u l-

benefiċċji potenzjali għall-konsumaturi Ewropej; 

26. Jilqa' l-ħidma lejn trasparenza akbar fl-ipprezzar ta' servizzi tal-karozzi tal-kiri, inkluż il-

bejgħ ta' assigurazzjonijiet anċillari u tariffi oħra; jenfasizza li t-tariffi jew il-miżati kollha, 

kemm jekk obbligatorji jew fakultattivi, marbuta mal-kiri ta' vetturi għandhom ikunu 

viżibbli għall-konsumatur fuq is-sit tal-internet tal-kumpanija tal-kiri jew tas-sit ta' tqabbil 

b'mod ċar u enfasizzat; ifakkar lill-Kummissjoni dwar il-ħtieġa li tiġi infurzata d-Direttiva 

dwar Prattiċi Kummerċjali Żleali u jilqa' l-adozzjoni reċenti ta' linji gwida ta' 

implimentazzjoni ġodda fid-dawl tat-tibdil teknoloġiku; 

27. Ifakkar fil-ħidma li saret fir-rigward tar-Regolament dwar l-Aġenziji ta' Klassifikazzjoni 

tal-Kreditu; jitlob lill-Kummissjoni tirrieżamina l-impatt ta' tali leġiżlazzjoni fir-rigward 

ta' prodotti mibjugħa lill-konsumaturi bl-imnut; 

28. Jappoġġa l-introduzzjoni ta' sistema ta' numri ta' kontijiet bankarji verament trasferibbli 

biex tieħu post is-sistema preżenti SEPA, li torbot lill-konsumatur ma' istituzzjoni waħda 

permezz tar-rabta ta' IBAN ma' kodiċi BIC/SWIFT fiss; jistieden lill-Kummissjoni 

tintroduċi proposta li tippermetti l-portabbiltà ta' numri tal-kontijiet bankarji u jemmen li, 

bħala minimu, il-portabbiltà għandha tkun possibbli bejn l-istituzzjonijiet fi Stat Membru 

wieħed. 
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