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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 dawn is-suġġerimenti li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza li, filwaqt li jitlob li l-leġiżlazzjoni ta’ l-UE dwar is-servizzi finanzjarji għall-
konsumatur timmira dejjem għal standards ta’ ħarsien għall-konsumatur għolja ħafna, l-
operaturi tas-suq kollha - inklużi l-konsumaturi/investituri - jeħtieġ li jkunu 
kompletament konxji tal-prinċipju bażiku tas-suq finanzjarju li kwalunkwe opportunità 
ta’ profitti ogħla hija riflessa minn riskju ogħla, u dak ir-riskju huwa element 
indispensabbli ta’ kwalunkwe suq finanzjarju funzjonali; jisħaq ukoll fuq il-punt li 
għandu jiġi mfittex kompromess tajjeb bejn l-ogħla livell ta' ħarsien għall-konsumatur u 
l-iffunzjonar perfett tal-mekkaniżmi tas-suq intern; hu ta' l-opinjoni li l-Kummissjoni 
għandha tinkoraġġixxi inizjattivi nazzjonali li jwasslu fehim tal-finanza ħalli tassigura 
komprensjoni eżatta tal-prinċipju ta' riskju-redditu kif ukoll tal-karatteristiċi speċifiċi ta' l-
istrumenti finanzjarji;

2. Jagħraf il-fatt li għalkemm id-domanda għall-finanza għall-konsumatur illum 
primarjament hija waħda domestika, l-operazzjonijiet bankarji permezz ta’ l-Internet u 
b’mezzi elettroniċi (e-banking) saru strumenti ewlenin għall-konsumaturi li jkunu jixtiequ 
jidħlu għal attivitajiet finanzjarji ta’ natura transkonfinali għall-konsumatur;  għalhekk, 
jistieden lil dawk kollha interessati biex jippromwovu l-iżvilupp ta’ servizzi bħal dawn, 
filwaqt li fl-istess ħin jiżguraw is-sigurtà tal-korrispondenza elettronika, b’mod 
partikulari fir-rigward tal-konsumaturi; 

3. Jisħaq, madankollu, li l-konsumaturi li m'għandhomx aċċess għal dawn it-teknoloġiji jew 
li għandhom diffikultà biex jużawhom, per eżempju minħabba l-età tagħhom, 
m'għandhomx jintesew;

4. Huwa tal-fehma li s-simplifikazzjoni tar-regoli tas-servizzi finanzjarji u t-tneħħija ta' l-
ostakoli għall-mobilità tal-konsumatur m'għandhomx iwasslu biex fl-Istati Membri 
jitbaxxew l-istandards għall-ħarsien tal-konsumatur;

5. Jieħu nota tar-Riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta’ Lulju 2007 fuq il-politika tas-servizzi 
finanzjarji (2005-2010) - White Paper1, b’mod partikulari r-rakkomandazzjoni li fiha 
għall-ħolqien ta’ “linja baġitarja Ewropea li tiffinanzja kompetenza fis-suq finanzjarju fl-
organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u ta’ l-SMEs”;

6. Jaqbel li konsumaturi li jixtiequ jibdlu l-fornitur tas-servizzi finanzjarji għandhom ikunu 
fil-libertà li jagħmlu dan fi kwalunkwe ħin, bl-inqas xkiel legali u spejjeż, u li klawżoli 
kuntrattwali li jirregolaw dan it-tip ta’ bidla tal-fornitur għandhom jiġu mfassla f’lingwaġġ 
trasparenti u li jinftiehem malajr u għandu jitpoġġa għall-attenzjoni tal-konsumaturi 
b’mod espliċitu;

7. Huwa tal-fehma li, filwaqt li l-innovazzjoni tal-prodotti hija essenzjali biex il-konsumatur 

                                               
1  Testi Adottati, P6_TA(2007)0338.
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jingħata għażla aktar wiesgħa meta jkun qed ifittex il-prodotti finanzjarji li l-aktar 
jaqbillu bil-prezz l-aktar kompetittiv, il-prodotti finanzjarji kollha għandhom ikunu 
ppreżentati b’mod ċar, objettiv u li ma jqarraqx; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex 
tippreżenta proposti biex jiġu ssimplifikati r-rekwiżiti regolatorji fir-rigward tad-
distribuzzjoni u l-organizzazzjoni ta’ prodotti komparabbli għall-konsumatur u t-tagħrif 
dwarhom; barra minn hekk huwa tal-fehma li proposti bħal dawn għandhom ikunu 
bbażati fuq il-prinċipji stabbiliti fid-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-21 ta’ April 2004 dwar is-swieq fi strumenti finanzjarji1 (id-‘direttiva tal-
MiFid’), bħal m’huma dawk ta’ “l-aħjar parir” u “kun af il-klijent tiegħek”;

8. Jappoġġja l-inizjattivi tal-Kummissjoni li tgħolli l-livell tal-fehim finanzjarju u jirrealizza 
li hem mil-ħtieġa ta’ tagħrif biex tagħmel dan, iżda fl-istess ħin jagħraf il-bilanċ diffiċli li 
hemm bejn sitwazzjoni ta’ tagħrif żejjed u sitwazzjoni fejn il-konsumaturi jingħataw 
tagħrif suffiċjenti; jiffavorixxi l-kwalità fuq il-kwantità; għalhekk jitlob lill-Kummissjoni 
sabiex tikkonsulta lill-organizzazzjonijiet tal-konsumatur ħalli jiddeterminaw liema 
informazzjoni hija essenzjali biex il-konsumatur ikun jista' jagħmel l-għażla t-tajba; 
jenfasizza li għandha ssir distinzjoni ċara bejn informazzjoni u parir;

9. Jenfasizza li l-konsumaturi jeħtieġu l-kunfidenza u għarfien xieraq biex jagħmlu l-għażla 
t-tajba ta’ prodott finanzjarju; ikompli jenfasizza li għalhekk hemm bżonn ta’ sforzi 
koordinati fil-livell nazzjonali u fil-livell Ewropew sabiex jittejbu l-livelli tal-fehim 
finanzjarju fl-Istati Membri kollha;

10. Jitlob li l-konsumaturi għandu jkollhom aċċess għal mekkaniżmi ta’ Riżoluzzjoni 
Alternattiva tat-Tilwim (ADR) barra mill-qorti biex jiġu riżoluti tilwimiet fuq
kwistjonijiet ta’ servizzi finanzjarji għall-konsumatur kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll 
fil-livell transkonfinali; jistieden lill-Kummissjoni biex tippromwovi “l-aħjar prattiki” fir-
Riżoluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim (ADR);

11. Jistieden lill-Istati Membri biex jinkoraġġixxu fil-konsumaturi l-għarfien u l-konoxxenza 
tal-FIN-NET; jissottolinja li l-FIN-NET għandu jkollu rwol ewlieni fl-Istati Membri 
kollha fil-koordinazzjoni ta’ l-informazzjoni għall-pubbliku dwar l-aċċess għall-
mekkaniżmi ta’ rimedju u ta’ ADR, b'mod partikulari fir-rigward tas-servizzi finanzjarji 
transkonfinali;

12. Ifakkar fil-fatt li litigazzjoni konvenzjonali fil-qorti se tibqa' mekkaniżmu importanti ta' 
riżoluzzjoni tat-tilwim; għalhekk jistieden lill-Kummissjoni sabiex teżamina l-effett li 
għandu fuq servizzi finanzjarji transkonfinali għall-konsumatur ir-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 44/2001 tat-22 ta’ Diċembru 2000 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-
infurzar ta' sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali2;

13. Jappoġġja l-fatt li għandha tinstab soluzzjoni koerenti fuq livell Ewropew li tkun 
tipprovdi lill-konsumaturi aċċess għal forom ġodda bilanċjati ta’ rimedju kollettiv għar-
riżoluzzjoni ta’ lmenti transkonfinali li għandhom x’jaqsmu ma' prodotti finanzjarji għall-
konsumatur; jissuġġerixxi li jiġi evalwat l-impatt ta' sistemi stabbiliti reċentement fil-
livell nazzjonali;

                                               
1 ĠU L 145, 30.4.2004, p. 1. 
2 ĠU L 12, 16.1.2001, p. 1. 
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14. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat aċċess għas-servizzi finanzjarji għall-partijiet interessati 
kollha; għalhekk iħeġġeġ lill-fornituri tas-servizz finanzjarju sabiex lill-konsumaturi li 
jesprimu interess joffrulhom għall-inqas kont b'sistema giro ibbażat fuq il-kreditu.
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