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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. uzsver, ka vienlaikus ar prasību, lai mērķis ES tiesību aktos saistībā ar finanšu 
pakalpojumu mazumtirdzniecību vienmēr būtu sasniegt patērētāju aizsardzības sevišķi 
augstus standartus, visiem tirgus dalībniekiem, tostarp patērētājiem un ieguldītājiem, ir 
pilnībā jāapzinās finanšu tirgus pamatprincips, ka kapitāla lielākas atdeves iespēja ir 
saistīta ar augstāku riska pakāpi un ka risks ir jebkurai finanšu tirgus darbībai piemītoša 
sastāvdaļa; turklāt uzsver, ka jāmeklē atbilstīgs kompromiss starp patērētāju aizsardzības 
augstu līmeni un iekšējā tirgus mehānismu nevainojamu darbību; uzskata, ka Komisijai 
jāveicina dalībvalstu ierosmes, kas sekmē zināšanas finanšu jautājumos, tādējādi 
nodrošinot precīzu izpratni par „riska un kapitāla ienesīguma” principu un finanšu 
instrumentu īpatnībām;

2. atzīst — lai gan finanšu darījumu mazumtirdzniecības pieprasījums darbojas galvenokārt 
vietējā mērogā, internets un elektroniskie bankas pakalpojumi ir kļuvuši par svarīgiem 
līdzekļiem patērētājiem, kuri vēlas veikt pārrobežu finanšu darījumu mazumtirdzniecību; 
tāpēc aicina visas ieinteresētās puses veicināt šādu pakalpojumu attīstību, vienlaikus 
nodrošinot elektronisko darījumu drošību, it īpaši attiecībā uz patērētājiem;

3. taču uzsver, ka nedrīkst aizmirst patērētājus, kuriem nav piekļuves šīm tehnoloģijām vai 
kuriem ir grūtības tās izmantot, piemēram, personu vecuma dēļ;

4. uzskata, ka finanšu pakalpojumu noteikumu vienkāršošana un barjeru nojaukšana 
patērētāju mobilitātei nedrīkst izraisīt patērētāju aizsardzības standartu pazemināšanos 
dalībvalstīs;

5. atzīmē tā 2007. gada 11. jūlija rezolūciju par finanšu pakalpojumu politiku laikposmā no 
2005. līdz 2010. gadam — Baltā grāmata1, jo īpaši tajā iekļauto ieteikumu izveidot 
„Eiropas budžeta līniju, lai finansētu patērētāju un MVU organizāciju zināšanu apguvi par 
finanšu tirgu”;

6. piekrīt, ka patērētājiem, kuri vēlas mainīt finanšu pakalpojumu sniedzējus, jābūt iespējām 
to brīvi darīt jebkurā laikā, pēc iespējas samazinot juridiskās barjeras un izmaksas, un ka 
to līgumu klauzulu formulējumam, kas paredz šādu maiņu, ir jābūt pārredzamam, viegli 
uztveramam, un tas skaidri jādara zināms patērētājiem;

7. uzskata — meklējot vispiemērotākos finanšu pakalpojumus par konkurētspējīgākām 
cenām, pakalpojumu inovācija ir būtiska, lai nodrošinātu patērētājiem plašākas izvēles 
iespējas, taču visi finanšu produkti jāpiedāvā precīzā, objektīvā un nepārprotamā veidā; 
mudina Komisiju iesniegt priekšlikumus, lai pilnveidotu reglamentējošās prasības saistībā 
ar salīdzināmo mazumtirdzniecības produktu izplatīšanu un organizāciju, kā arī attiecībā 
uz informāciju par tiem; turklāt uzskata, ka šādu priekšlikumu pamatā jābūt principiem, 
kuri noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīvā 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0338.
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2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem1 (MiFid direktīva), piemēram, 
atbilstīgu konsultāciju un ieteikumu sniegšana un klientu vajadzību apzināšana;

8. atbalsta Komisijas iniciatīvas paaugstināt kompetenci finanšu jomā un apzinās, ka šim 
nolūkam ir nepieciešama informācija, vienlaikus arī atzīstot, ka ir sarežģīti noteikt samēru 
starp pārmērīgas un pietiekamas informācijas sniegšanu patērētājiem; atbalsta pirmām 
kārtām informācijas kvalitāti, nevis kvantitāti; tāpēc mudina Komisiju konsultēt patērētāju 
organizācijas, lai noteiktu, kura informācija ir būtiska patērētājiem, lai viņi varētu izdarīt 
atbilstošo izvēli; uzsver, ka skaidri jānošķir informācijas un ieteikumu sniegšana;

9. uzsver, ka jāstiprina patērētāju uzticība un atbilstīgas zināšanas, lai viņi izdarītu 
atbilstošāko finanšu produktu izvēli; turklāt uzsver — lai dalībvalstīs uzlabotu kompetenci 
finanšu jomā, jāvelta saskaņoti centieni valstu un Eiropas līmenī;

10. prasa, lai patērētājiem būtu alternatīvas strīdu izšķiršanas (ADR) iespējas ārpustiesas 
kārtībā, risinot ar finanšu pakalpojumu mazumtirdzniecību saistītus valstu un pārrobežu 
strīdus; aicina Komisiju sekmēt labākās pieredzes pārņemšanu saistībā ar ADR procedūru 
piemērošanu;

11. aicina dalībvalstis veicināt patērētāju izpratni un informētību par FIN-NET; uzsver, ka 
FIN-NET jāieņem svarīga vieta visās dalībvalstīs publiskās informācijas koordinēšanai 
saistībā ar piekļuvi zaudējumu atlīdzināšanas un ADR procedūrām, it sevišķi attiecībā uz 
pārrobežu finanšu pakalpojumiem;

12. atgādina, ka tradicionālā tiesvedība saglabāsies kā svarīgs strīdu izšķiršanas mehānisms; 
tāpēc aicina Komisiju izpētīt ietekmi, kāda uz pārrobežu finanšu pakalpojumu
mazumtirdzniecību ir Padomes 2000. gada 22. decembra Regulai (EK) Nr. 44/2001 par 
jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās2;

13. atbalsta tāda saskaņota priekšlikuma meklējumus Eiropas mērogā, ar kuru nodrošinātu 
patērētāju piekļuvi līdzsvarotām jaunām kopīgas pārsūdzības procedūrām, izskatot ar 
finanšu pakalpojumu mazumtirdzniecību saistītas pārrobežu sūdzības; iesaka novērtēt to 
sistēmu ietekmi, kas nesen izveidotas valstu līmenī.

14. uzsver, ka jānodrošina piekļuve finanšu pakalpojumiem visām ieinteresētām personām; 
tāpēc mudina finanšu pakalpojumu sniedzējus ieinteresētajiem patērētājiem piedāvāt 
vismaz uz kredītu balstītu žiro kontu.

                                               
1 OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.
2  OV L 12, 16.1.2001., 1. lpp.
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