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Tarkistus 1
John Purvis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon tuoreen päätöksen, joka 
koskee MasterCardin ETA-alueella 
veloittamia monenvälisiä toimitusmaksuja,

– ottaa huomioon tuoreen päätöksen, joka 
koskee MasterCardin ETA-alueella 
veloittamia monenvälisiä toimitusmaksuja 
(COMP 34/579 MasterCard),

Or. en

Tarkistus 2
Antolín Sánchez Presedo

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon vähittäispankkien 
vaikuttaneen tarvittaessa merkittävällä 
tavalla rahapolitiikan vaatimusten 
välittämisessä markkinoille, erityisesti pk-
yrityksille ja kuluttajille,

Or. es

Tarkistus 3
Sahra Wagenknecht

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. katsoo, että peruspankkipalvelujen 
saaminen on sosiaalinen oikeus ja että 
EU:n ja kunkin jäsenvaltion on 
varmistettava, että jokainen voi avata tilin,
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Or. de

Tarkistus 4
Ieke van den Burg

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon kuluttajapolitiikan
puutteellisen yhteensovittamisen EU:n 
sisällä sekä rahoitustuotteille ominaisen 
monimutkaisuuden,

D. ottaa huomioon vaikeudet, jotka 
liittyvät kuluttajapolitiikan
yhteensovittamiseen EU:n sisällä, sekä 
rahoitustuotteille ominaisen 
monimutkaisuuden,

Or. en

Tarkistus 5
Sahra Wagenknecht

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon EU:n kilpailupolitiikan 
merkityksen sisämarkkinoiden
toteuttamisessa sekä kaikille toimijoille 
todellakin tasavertaisen 
toimintaympäristön tehokkaan toiminnan 
takaamisessa,

E. katsoo, että EU:n kilpailupolitiikan 
pitäisi torjua nykyistä kehityssuuntausta 
kohti keskittymiä jäsenvaltioiden 
pankkialalla ja maksupalvelujen 
tarjoajien keskuudessa,

Or. de

Tarkistus 6
Antolín Sánchez Presedo

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. katsoo, että vähittäispankkialalla 
toimivien rahoituslaitosten (pankkien, 
säästöpankkien, osuuskuntien jne.) 
yhtiömuotojen ja liiketoimintatavoitteiden 
monimuotoisuus on merkittävä etu EU:n 
taloudelle, sillä se monipuolistaa alaa, 
vastaa markkinoiden moniarvoista 
rakennetta ja auttaa lisäämään kilpailua 
sisämarkkinoilla,

Or. es

Tarkistus 7
John Purvis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon tarpeen sovittaa yhteen 
korkeatasoinen kuluttajansuoja ja toimivat 
yhtenäismarkkinat,

F. ottaa huomioon tarpeen sovittaa yhteen 
kuluttajansuoja ja toimivat 
yhtenäismarkkinat,

Or. en

Tarkistus 8
Antolín Sánchez Presedo

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. kannattaa komission yhdennettyä 
lähestymistapaa, jonka puitteissa tuetaan 
sisämarkkinapolitiikkaa toteuttamalla 
kohdistettuja alakohtaisia tutkimuksia; 
pahoittelee kuitenkin tämän alakohtaisen 
tutkinnan ajoitusta ja kannustaa komissiota 
jatkamaan työtään sitten kun omien varojen 
riittävyydestä annetun direktiivin, 

1. kannattaa komission yhdennettyä 
lähestymistapaa, jonka puitteissa tuetaan 
sisämarkkinapolitiikkaa toteuttamalla 
kohdistettuja alakohtaisia tutkimuksia; 
pahoittelee kuitenkin sitä, että ei ole 
tutkimusta siitä, kuinka rahapolitiikan 
vaatimukset on välitetty
vähittäismarkkinoille, sekä tämän 
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Euroopan yhtenäisen maksualueen 
(SEPA), maksupalveludirektiivin sekä 
kulutusluottodirektiivin vaikutukset on 
nähty käytännössä;

alakohtaisen tutkinnan ajoitusta ja 
kannustaa komissiota jatkamaan työtään 
sitten kun omien varojen riittävyydestä 
annetun direktiivin, Euroopan yhtenäisen 
maksualueen (SEPA), 
maksupalveludirektiivin sekä 
kulutusluottodirektiivin vaikutukset on 
nähty käytännössä;

Or. es

Tarkistus 9
Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pahoittelee, ettei komission tutkinnassa 
oteta riittävästi huomioon tiukasti 
säännellyn pankkialan erityispiirteitä eikä 
kulttuurin, tottumusten ja kielen merkitystä 
kuluttajien valitessa rahoitustuotteita;

2. pahoittelee, ettei komission tutkinnassa 
oteta riittävästi huomioon tiukasti 
säännellyn pankkialan erityispiirteitä eikä 
kulttuurin, tottumusten ja kielen merkitystä 
kuluttajien valitessa rahoitustuotteita; on 
lisäksi huolissaan siitä, että komission 
arvio markkinoiden yhdentämisestä 
perustuu liian pieneen määrään talouden 
indikaattoreita eikä siksi välttämättä 
heijasta kunnolla dynaamisesti kehittyvän 
ja kilpailukykyisen 
vähittäispankkitoiminnan alan 
ominaispiirteitä;

Or. en

Tarkistus 10
Andrea Losco

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pahoittelee, ettei komission tutkinnassa 
oteta riittävästi huomioon tiukasti 

2. pahoittelee, ettei komission tutkinnassa 
oteta riittävästi huomioon sitä, ettei 
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säännellyn pankkialan erityispiirteitä eikä
kulttuurin, tottumusten ja kielen merkitystä
kuluttajien valitessa rahoitustuotteita;

asiakkaiden liikkuvuuden puuttuminen 
Euroopan unionissa merkitse aina 
heikkoa kilpailukykyä, vaan siihen 
vaikuttaa usein muita tekijöitä, kuten 
tiukasti säännellyn pankkialan 
erityispiirteet, kulttuurin, tottumusten ja 
kielen merkitys kuluttajien valitessa 
rahoitustuotteita sekä luottamussuhde, 
joka rakentuu usein pankin ja asiakkaan 
välille pitkällä aikavälillä erityisesti EU:n 
syrjäseuduilla;

Or. it

Tarkistus 11
Ieke van den Burg

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pahoittelee, ettei komission tutkinnassa 
oteta riittävästi huomioon tiukasti 
säännellyn pankkialan erityispiirteitä eikä 
kulttuurin, tottumusten ja kielen merkitystä 
kuluttajien valitessa rahoitustuotteita;

2. pahoittelee, ettei komission tutkinnassa 
oteta riittävästi huomioon tiukasti 
säännellyn pankkialan erityispiirteitä eikä 
kulttuurin, tottumusten ja kielen merkitystä 
kuluttajien valitessa rahoitustuotteita ja 
rahoitustuotteisiin liittyvän 
kuluttajansuojan kannalta;

Or. en

Tarkistus 12
Harald Ettl

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. muistuttaa, että kilpailupolitiikka on 
tehokas väline sisämarkkinoiden 
toteuttamiseksi, mutta kilpailun 
lisäämiseen pyrkimisen ei tulisi johtaa 
riskienhallinnan heikentymiseen 

3. muistuttaa, että kilpailupolitiikka on 
tehokas väline sisämarkkinoiden 
toteuttamiseksi, mutta kilpailun 
lisäämiseen pyrkimisen ei tulisi johtaa 
riskienhallinnan heikentymiseen 
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pankkialalla eikä se saa vaarantaa tämän 
maailmantalouden ratkaisevan tärkeän ja 
strategisen sektorin vakautta; korostaa 
kuluttajien luottamuksen olevan olennaista 
rahoituspalvelujen kehittämiseksi;

pankkialalla eikä se saa vaarantaa tämän 
maailmantalouden ratkaisevan tärkeän ja 
strategisen sektorin vakautta; korostaa, että
kuluttajien luottamus on olennaista 
rahoituspalvelujen kehittämiseksi ja että 
kuluttajille suunnattua, rahoituspalveluja 
koskevaa tiedotusta on lisättävä
kuluttajien roolin vahvistamiseksi 
markkinatoimijoina;

Or. de

Tarkistus 13
John Purvis

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. muistuttaa, että kilpailupolitiikka on 
tehokas väline sisämarkkinoiden 
toteuttamiseksi, mutta kilpailun 
lisäämiseen pyrkimisen ei tulisi johtaa 
riskienhallinnan heikentymiseen 
pankkialalla eikä se saa vaarantaa tämän 
maailmantalouden ratkaisevan tärkeän ja 
strategisen sektorin vakautta; korostaa 
kuluttajien luottamuksen olevan olennaista 
rahoituspalvelujen kehittämiseksi;

3. muistuttaa, että kilpailupolitiikka on 
tehokas väline sisämarkkinoiden 
toteuttamiseksi, mutta kilpailun 
lisäämiseen pyrkimisen ei tulisi johtaa 
riskienhallinnan heikentymiseen 
pankkialalla eikä se saa vaarantaa tämän 
maailmantalouden ratkaisevan tärkeän ja 
strategisen sektorin vakautta; korostaa sekä 
markkinoiden että kuluttajien 
luottamuksen olevan olennaista 
rahoituspalvelujen kehittämiseksi;

Or. en

Tarkistus 14
Andrea Losco

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. huomauttaa, että hajanainen 
sääntelykehys estää rajat ylittävien 
pankkipalvelujen kehittämisen; kannattaa 
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siksi komission aloitetta alkaa käsitellä 
uudelleen 23. syyskuuta 2002 annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 2002/65/EY kuluttajille 
tarkoitettujen rahoituspalvelujen 
etämyynnistä1 ja katsoo, että tässä 
yhteydessä on myös tarkistettava 
sähköistä kaupankäyntiä koskevaa 
direktiiviä2 ja sähköisiä allekirjoituksia 
koskevaa direktiiviä3, jotta niillä voidaan 
todella saavuttaa niissä todetut tavoitteet;

Or. it

Tarkistus 15
Andrea Losco

Päätöslauselmaesitys
3 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 b. katsoo, että jopa rahanpesun 
vastaisen lainsäädännön täytäntöönpano 
voi estää asiakkaiden liikkuvuuden 
esimerkiksi estämällä sekkitilien 
avaamisen rajojen yli, koska pankeille 
asetetut tunnistus- ja 
varmennusvaatimukset vaihtelevat; 
kehottaa komissiota arvioimaan, kuinka 
rahanpesun vastaiset säännökset 
vaikuttavat asiakkaiden liikkuvuuteen;

Or. it

                                               
1 EYVL L 271, 9.10.2002, s. 16, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2007/64/EY 
(EUVL L 319, 5.12.2007, s. 1).
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, 
tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista 
tietyistä oikeudellisista näkökohdista (”direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä”) (EYVL L 178, 
17.7.2000, s. 1).

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/93/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 1999, 
sähköisiä allekirjoituksia koskevista yhteisön puitteista (EYVL L 13, 19.1.2000, s. 12).
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Tarkistus 16
Margarita Starkevičiūtė

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota julkaisemaan 
vähittäispankkitoiminnan alaa koskevassa 
tutkinnassa saadut tiedot kokonaan, myös 
tiettyjen rahoituslaitosten toimintaa 
koskevat erilliset indikaattorit, sillä tämä 
lisäisi todellista vertaispainetta, mikä voisi 
puolestaan johtaa kuluttajille aiheutuvien 
kustannusten pienenemiseen;

Or. en

Tarkistus 17
Sahra Wagenknecht

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. korostaa, että yhteiskunta- ja 
jäsenlähtöiset rahoituslaitokset edistävät 
korvaamattomalla tavalla sosiaalisen 
Euroopan kehittämistä ja 
rahamarkkinoiden vakautta; katsoo, ettei 
yksittäisten säästö- ja osuuspankkien 
välinen yhteistyö rajoita kilpailua, vaan 
että julkisomisteisten pankkiryhmien ja 
osuuspankkiryhmien olemassaolo edistää 
kilpailua; katsoo, ettei Euroopan 
kilpailupolitiikalla saa syrjiä suoraan eikä 
välillisesti yhteiskuntalähtöisten 
rahoituslaitosten liiketoimintamallia;

Or. de
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Tarkistus 18
Wolf Klinz

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. pyytää komissiota ryhtymään toimiin 
asiakkaiden liikkuvuuden parantamiseksi, 
jotta kuluttajat voisivat vaihtaa halutessaan 
palveluntarjoajaa, mikä lisäisi 
palveluntarjoajien välistä tervettä kilpailua; 
haluaa turvata palvelujen jatkuvuuden 
myös käyttötilin sulkemisen yhteydessä tai 
palveluntarjoajaa vaihdettaessa ja välttää 
kaikenlaiset päällekkäiset palvelut;

4. pyytää komissiota ryhtymään toimiin 
asiakkaiden liikkuvuuden parantamiseksi, 
jotta kuluttajat voisivat vaihtaa halutessaan 
palveluntarjoajaa, mikä lisäisi 
palveluntarjoajien välistä tervettä kilpailua; 
haluaa turvata palvelujen kitkattoman 
tarjoamisen palveluntarjoajaa 
vaihdettaessa;

Or. en

Tarkistus 19
Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. pyytää komissiota ryhtymään toimiin 
asiakkaiden liikkuvuuden parantamiseksi, 
jotta kuluttajat voisivat vaihtaa halutessaan 
palveluntarjoajaa, mikä lisäisi 
palveluntarjoajien välistä tervettä kilpailua; 
haluaa turvata palvelujen jatkuvuuden 
myös käyttötilin sulkemisen yhteydessä tai 
palveluntarjoajaa vaihdettaessa ja välttää 
kaikenlaiset päällekkäiset palvelut;

4. pyytää komissiota ryhtymään toimiin 
asiakkaiden liikkuvuuden parantamiseksi 
sen osoittautuessa tarpeelliseksi, jotta 
kuluttajat voisivat vaihtaa halutessaan 
palveluntarjoajaa, mikä lisäisi 
palveluntarjoajien välistä tervettä kilpailua; 
haluaa turvata palvelujen jatkuvuuden 
koko sen kauden aikana, jona 
siirtopalveluita tarjotaan, myös käyttötilin 
sulkemisen yhteydessä tai 
palveluntarjoajaa vaihdettaessa;

Or. en
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Tarkistus 20
Andreas Schwab

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. pyytää komissiota ryhtymään toimiin 
asiakkaiden liikkuvuuden parantamiseksi, 
jotta kuluttajat voisivat vaihtaa halutessaan 
palveluntarjoajaa, mikä lisäisi 
palveluntarjoajien välistä tervettä kilpailua; 
haluaa turvata palvelujen jatkuvuuden 
myös käyttötilin sulkemisen yhteydessä tai 
palveluntarjoajaa vaihdettaessa ja välttää 
kaikenlaiset päällekkäiset palvelut;

4. pyytää komissiota ryhtymään toimiin 
asiakkaiden liikkuvuuden parantamiseksi, 
jotta kuluttajat voisivat vaihtaa halutessaan 
palveluntarjoajaa, mikä lisäisi 
palveluntarjoajien välistä tervettä kilpailua; 
haluaa turvata mahdollisimman laajalti 
palvelujen jatkuvuuden myös käyttötilin 
siirtämisen yhteydessä tai 
palveluntarjoajaa vaihdettaessa;

Or. en

Tarkistus 21
John Purvis

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. pyytää komissiota ryhtymään toimiin
asiakkaiden liikkuvuuden parantamiseksi, 
jotta kuluttajat voisivat vaihtaa halutessaan 
palveluntarjoajaa, mikä lisäisi 
palveluntarjoajien välistä tervettä kilpailua; 
haluaa turvata palvelujen jatkuvuuden 
myös käyttötilin sulkemisen yhteydessä tai 
palveluntarjoajaa vaihdettaessa ja välttää 
kaikenlaiset päällekkäiset palvelut

4. pyytää komissiota seuraamaan sitä, 
kuinka jäsenvaltiot edistyvät 
pyrkimyksissään parantaa asiakkaiden 
liikkuvuutta, jotta kuluttajien olisi 
helpompaa vaihtaa halutessaan 
palveluntarjoajaa, mikä lisäisi 
palveluntarjoajien välistä tervettä kilpailua; 
haluaa turvata palvelujen jatkuvuuden 
myös käyttötilin sulkemisen yhteydessä tai 
palveluntarjoajaa vaihdettaessa ja välttää 
kaikenlaiset päällekkäiset palvelut;

Or. en
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Tarkistus 22
Harald Ettl

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. korostaa, ettei rahoituspalveluja 
koskevien sääntöjen yksinkertaistaminen 
ja asiakkaiden liikkuvuuden esteiden 
purkaminen saa heikentää 
kuluttajansuojaa jäsenvaltioissa;

Or. de

Tarkistus 23
Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. suosittelee matalien tai olemattomien 
sulkemiskulujen soveltamista liikkuvuuden 
ja kilpailun kannustamiseksi; pyytää 
komissiota määrittelemään parhaat 
käytännöt pankin vaihtamiseksi ja 
tehokkaat menetelmät tilien pankista 
toiseen siirtämistä varten, ottaen 
huomioon sekä menettelyn keston että 
siihen liittyvät kulut; katsoo, ettei 
käyttötilin siirtämisestä saisi aiheutua 
haittaa asiakkaille; vastustaa kaikenlaisia 
tarpeettomia sopimussuhteita, jotka 
haittaavat kuluttajien liikkuvuutta;

5. suosittelee vain perusteltujen 
sulkemiskulujen soveltamista liikkuvuuden 
ja kilpailun kannustamiseksi; pyytää 
komissiota tekemään perusteellisen 
analyysin, joka käsittää myös nykyisten 
kansallisten sääntöjen ja käytäntöjen 
kustannukset ja hyödyt, ennen kuin se 
määrittelee parhaat käytännöt pankin 
vaihtamiseksi ja tehokkaat menetelmät 
tilien pankista toiseen siirtämistä varten; 
katsoo, ettei käyttötilin siirtämisestä saisi 
aiheutua haittaa asiakkaille; vastustaa 
kaikenlaisia tarpeettomia sopimussuhteita, 
jotka haittaavat kuluttajien liikkuvuutta;

Or. en
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Tarkistus 24
Gianni Pittella

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. suosittelee matalien tai olemattomien 
sulkemiskulujen soveltamista liikkuvuuden 
ja kilpailun kannustamiseksi; pyytää 
komissiota määrittelemään parhaat 
käytännöt pankin vaihtamiseksi ja 
tehokkaat menetelmät tilien pankista 
toiseen siirtämistä varten, ottaen 
huomioon sekä menettelyn keston että
siihen liittyvät kulut; katsoo, ettei 
käyttötilin siirtämisestä saisi aiheutua 
haittaa asiakkaille; vastustaa kaikenlaisia 
tarpeettomia sopimussuhteita, jotka 
haittaavat kuluttajien liikkuvuutta;

5. suosittelee matalien tai olemattomien 
sulkemiskulujen soveltamista liikkuvuuden 
ja kilpailun kannustamiseksi; rohkaisee 
alan toimijoita määrittelemään parhaat 
käytännöt pankin vaihtamiseksi ja 
tehokkaat menetelmät tilien pankista 
toiseen siirtämistä varten kansallisesti, 
ottaen huomioon sekä olemassa olevat 
parhaat käytännöt että menettelyn keston 
ja siihen liittyvät kulut; katsoo, ettei 
käyttötilin siirtämisestä saisi aiheutua 
haittaa asiakkaille; vastustaa kaikenlaisia 
tarpeettomia sopimussuhteita, jotka 
haittaavat kuluttajien liikkuvuutta;

Or. it

Tarkistus 25
John Purvis

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. suosittelee matalien tai olemattomien 
sulkemiskulujen soveltamista liikkuvuuden 
ja kilpailun kannustamiseksi; pyytää 
komissiota määrittelemään parhaat 
käytännöt pankin vaihtamiseksi ja 
tehokkaat menetelmät tilien pankista 
toiseen siirtämistä varten, ottaen huomioon 
sekä menettelyn keston että siihen liittyvät 
kulut; katsoo, ettei käyttötilin siirtämisestä 
saisi aiheutua haittaa asiakkaille; vastustaa 
kaikenlaisia tarpeettomia sopimussuhteita, 
jotka haittaavat kuluttajien liikkuvuutta;

5. suosittelee matalien tai olemattomien 
sulkemiskulujen soveltamista liikkuvuuden 
ja kilpailun kannustamiseksi; kannustaa
EU:n pankkialaa kehittämään 
toimintaansa ja kehottaa komissiota 
seuraamaan ja levittämään parhaita 
käytäntöjä pankin vaihtamiseksi ja 
tehokkaita menetelmiä tilien pankista 
toiseen siirtämistä varten, ottaen huomioon 
sekä menettelyn keston että siihen liittyvät 
kulut; katsoo, ettei käyttötilin siirtämisestä 
saisi aiheutua haittaa asiakkaille; vastustaa 
kaikenlaisia tarpeettomia sopimussuhteita, 
jotka haittaavat kuluttajien liikkuvuutta;
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Or. en

Tarkistus 26
Wolf Klinz

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. suosittelee matalien tai olemattomien 
sulkemiskulujen soveltamista liikkuvuuden 
ja kilpailun kannustamiseksi; pyytää 
komissiota määrittelemään parhaat 
käytännöt pankin vaihtamiseksi ja 
tehokkaat menetelmät tilien pankista 
toiseen siirtämistä varten, ottaen huomioon 
sekä menettelyn keston että siihen liittyvät 
kulut; katsoo, ettei käyttötilin siirtämisestä 
saisi aiheutua haittaa asiakkaille; vastustaa 
kaikenlaisia tarpeettomia sopimussuhteita, 
jotka haittaavat kuluttajien liikkuvuutta;

5. suosittelee matalien tai olemattomien 
sulkemiskulujen soveltamista liikkuvuuden 
ja kilpailun kannustamiseksi; rohkaisee 
alaa esittämään parhaat käytännöt pankin 
vaihtamiseksi ja tehokkaat menetelmät 
tilien pankista toiseen siirtämistä varten, 
ottaen huomioon sekä menettelyn keston 
että siihen liittyvät kulut; katsoo, ettei 
käyttötilin siirtämisestä saisi aiheutua 
haittaa asiakkaille; vastustaa kaikenlaisia 
tarpeettomia sopimussuhteita, jotka 
haittaavat kuluttajien liikkuvuutta;

Or. en

Tarkistus 27
Cornelis Visser

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 5. suosittelee matalien tai olemattomien 
sulkemiskulujen soveltamista liikkuvuuden 
ja kilpailun kannustamiseksi; pyytää 
komissiota määrittelemään parhaat 
käytännöt pankin vaihtamiseksi ja 
tehokkaat menetelmät tilien pankista 
toiseen siirtämistä varten, ottaen huomioon 
sekä menettelyn keston että siihen liittyvät 
kulut; katsoo, ettei käyttötilin siirtämisestä 
saisi aiheutua haittaa asiakkaille; vastustaa 
kaikenlaisia tarpeettomia sopimussuhteita, 
jotka haittaavat kuluttajien liikkuvuutta;

5. suosittelee matalien tai olemattomien 
sulkemiskulujen soveltamista liikkuvuuden 
ja kilpailun kannustamiseksi; suosittelee 
nopeita ja tehokkaita menetelmiä tilien 
pankista toiseen siirtämistä varten, ottaen 
huomioon sekä menettelyn keston että 
siihen liittyvät kulut; katsoo, ettei 
käyttötilin siirtämisestä saisi aiheutua 
haittaa asiakkaille; vastustaa kaikenlaisia 
tarpeettomia sopimussuhteita, jotka 
haittaavat kuluttajien liikkuvuutta;
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Or. nl

Tarkistus 28
Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. korostaa, että tuotteiden sitomisen 
tapauksessa on tehtävä selvä ero yhtäältä 
sekä asiakkaalle että pankille edullisten ja 
kaikille talouden aloille yhteisten 
tuoteyhdistelmien ja toisaalta epäreiluun 
kilpailuun johtavien käytäntöjen välille;

Or. en

Tarkistus 29
Sahra Wagenknecht

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota tekemään 
tutkimuksen perusrahoituspalvelujen 
saatavuudesta Euroopan unionissa sekä 
laatimaan parhaat käytännöt tilien 
saatavuuden parantamiseksi ja sen 
ongelman ratkaisemiseksi, ettei kaikilla 
ihmisillä ole tiliä;

Or. de

Tarkistus 30
Gianni Pittella

Päätöslauselmaesitys
6 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. katsoo, että kuluttajille tiedottaminen on 
olennaista mutta se yksin ei riitä 
varmistamaan pankkien välistä kilpailua; 
vaatii antamaan korkealaatuisempaa ja 
ymmärrettävämpää tietoa; katsoo tällaisen 
tiedon saamisen olevan nykyisin vaikeaa ja 
kallista kuluttajille;

6. katsoo, että kuluttajille tiedottaminen on 
erittäin tärkeää pankkien keskinäisen 
kilpailun varmistamiseksi; vaatii antamaan 
korkealaatuisempaa ja ymmärrettävämpää 
tietoa, joka olisi näin ollen myös 
paremmin kuluttajien käytettävissä; 
katsoo tällaisen tiedon saamisen olevan 
nykyisin vaikeaa ja kallista kuluttajille; 
pyytää kehittämään rahoituspalveluja 
koskevia opetusohjelmia, joilla pyritään 
valistamaan kuluttajia heidän 
varainhallintaa koskevista 
vaihtoehdoistaan;

Or. it

Tarkistus 31
Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. katsoo, että kuluttajille tiedottaminen on 
olennaista mutta se yksin ei riitä 
varmistamaan pankkien välistä kilpailua; 
vaatii antamaan korkealaatuisempaa ja 
ymmärrettävämpää tietoa; katsoo tällaisen 
tiedon saamisen olevan nykyisin vaikeaa ja 
kallista kuluttajille;

6. katsoo, että kuluttajille tiedottaminen on 
olennaista mutta se yksin ei riitä 
varmistamaan pankkien välistä kilpailua; 
vaatii antamaan korkealaatuisempaa ja 
ymmärrettävämpää tietoa; katsoo tällaisen 
tiedon saamisen olevan nykyisin vaikeaa 
kuluttajille joissakin jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 32
Andrea Losco

Päätöslauselmaesitys
6 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. katsoo, että kuluttajille tiedottaminen on 
olennaista mutta se yksin ei riitä 
varmistamaan pankkien välistä kilpailua; 
vaatii antamaan korkealaatuisempaa ja 
ymmärrettävämpää tietoa; katsoo tällaisen 
tiedon saamisen olevan nykyisin vaikeaa ja 
kallista kuluttajille;

6. katsoo, että kuluttajille tiedottaminen on 
olennaista mutta se yksin ei riitä 
varmistamaan pankkien välistä kilpailua; 
vaatii antamaan korkealaatuisempaa ja 
ymmärrettävämpää tietoa; katsoo tällaisen 
tiedon saamisen olevan nykyisin työlästä
kuluttajille;

Or. it

Tarkistus 33
Cornelis Visser

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. katsoo, että kuluttajille tiedottaminen on 
olennaista mutta se yksin ei riitä 
varmistamaan pankkien välistä kilpailua; 
vaatii antamaan korkealaatuisempaa ja
ymmärrettävämpää tietoa; katsoo tällaisen 
tiedon saamisen olevan nykyisin vaikeaa ja 
kallista kuluttajille;

6. katsoo, että kuluttajille tiedottaminen on 
olennaista mutta se yksin ei riitä 
varmistamaan pankkien välistä kilpailua; 
vaatii antamaan korkealaatuisempaa,
ymmärrettävämpää ja tiiviimpää tietoa; 
katsoo tällaisen tiedon saamisen olevan 
nykyisin vaikeaa ja kallista kuluttajille;

Or. nl

Tarkistus 34
Alexander Radwan

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. kannattaa komission ja 
rahoituspalvelualan pyrkimyksiä 
parantaa kuluttajien tietoja 
rahoitustuotteista ja toteuttaa asiaa 
koskevia opetusohjelmia, koska 
asiakkaiden on myös ymmärrettävä ja 
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osattava käyttää rahoituspalvelujen 
tarjoajien antamia tietoja;

Or. de

Tarkistus 35
Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. panee merkille, että ongelmana on se, 
kuinka kuluttajille voidaan tarjota 
riittävästi tietoja välttäen kuitenkin 
samalla liiallista tietotulvaa; katsoo, että 
tiedon laatu on sen määrää tärkeämpää; 
kehottaa näin ollen komissiota pyytämään 
kuluttajajärjestöiltä, että nämä 
määrittelisivät, mitkä tiedot ovat niiden 
mielestä tarpeen, jotta kuluttajat voivat 
tehdä sopivia valintoja;

Or. en

Tarkistus 36
Margarita Starkevičiūtė

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. vähittäistoimintaa harjoittavien 
rahoituslaitosten on voitava tarjota tai 
ottaa vastaan tiettyjä kannustimia vain 
tietyin ehdoin ja sillä edellytyksellä, että 
niistä ilmoitetaan asiakkaalle tai niitä 
tarjotaan asiakkaalle tai tämän 
edustajalle tai niitä saadaan asiakkaalta 
tai tämän edustajalta;

Or. en
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Tarkistus 37
John Purvis

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pyytää komissiota ryhtymään toimiin, 
jotta pankit voitaisiin velvoittaa antamaan 
kuluttajille ennen tilin avaamista 
yksittäinen asiakirja, joka sisältää 
yksityiskohtaista tietoa kaikista kuluista 
lopettamiskustannukset mukaan lukien;

7. pyytää komissiota ottamaan huomioon 
olemassa olevat, itsesääntelyä koskevat 
kansalliset säännökset ja määräykset
harkitessaan pankkien velvoittamista 
antamaan kuluttajille ennen tilin avaamista 
yksittäinen asiakirja, joka sisältää 
yksityiskohtaista tietoa kaikista kuluista 
lopettamiskustannukset mukaan lukien;

Or. en

Tarkistus 38
Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pyytää komissiota ryhtymään toimiin, 
jotta pankit voitaisiin velvoittaa antamaan 
kuluttajille ennen tilin avaamista 
yksittäinen asiakirja, joka sisältää 
yksityiskohtaista tietoa kaikista kuluista 
lopettamiskustannukset mukaan lukien;

7. pyytää komissiota rohkaisemaan 
pankkeja antamaan kuluttajille ennen tilin 
avaamista yksittäinen selkeä asiakirja, joka 
sisältää yksityiskohtaista tietoa kaikista 
kuluista lopettamiskustannukset mukaan 
lukien;

Or. en

Tarkistus 39
Sharon Bowles

Päätöslauselmaesitys
7 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pyytää komissiota ryhtymään toimiin, 
jotta pankit voitaisiin velvoittaa antamaan 
kuluttajille ennen tilin avaamista 
yksittäinen asiakirja, joka sisältää 
yksityiskohtaista tietoa kaikista kuluista 
lopettamiskustannukset mukaan lukien;

7. pyytää komissiota ryhtymään toimiin, 
jotta pankit voitaisiin velvoittaa antamaan 
kuluttajille ennen tilin avaamista tiivis 
yhteenveto, jossa esitetään 
yksityiskohtaisesti kaikki kulut 
lopettamiskustannukset mukaan lukien;

Or. en

Tarkistus 40
Cornelis Visser

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pyytää komissiota ryhtymään toimiin, 
jotta pankit voitaisiin velvoittaa antamaan 
kuluttajille ennen tilin avaamista 
yksittäinen asiakirja, joka sisältää 
yksityiskohtaista tietoa kaikista kuluista 
lopettamiskustannukset mukaan lukien;

7. pyytää komissiota ryhtymään toimiin, 
jotta pankit voitaisiin velvoittaa antamaan 
kuluttajille ennen tilin avaamista A4-
kokoinen tiedote, jossa luetellaan kaikki 
kulut, lopettamiskustannukset mukaan 
lukien;

Or. nl

Tarkistus 41
Cornelis Visser

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa laatimaan kaikille 
palveluntarjoajille yhteisen 
eurooppalaisen esitteen perustuotteiden 
sekä niihin liittyvien kustannusten ja 
ehtojen esittelemistä varten, jotta 
voitaisiin helpottaa tuotteiden vertailua 
avoimesti, mikä ei nykyään ole 
mahdollista sidottujen tuotteiden vuoksi; 

Poistetaan.
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kehottaa asettamaan riippumattoman 
eurooppalaisen tarkastajan annettujen 
tietojen laadun takaamiseksi sekä 
luomaan Euroopan laajuisen 
hakujärjestelmän tuotteiden 
vertailemiseksi rajojen ylitse helposti ja 
vapaasti;

Or. nl

Tarkistus 42
John Purvis

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa laatimaan kaikille 
palveluntarjoajille yhteisen 
eurooppalaisen esitteen perustuotteiden 
sekä niihin liittyvien kustannusten ja 
ehtojen esittelemistä varten, jotta 
voitaisiin helpottaa tuotteiden vertailua 
avoimesti, mikä ei nykyään ole 
mahdollista sidottujen tuotteiden vuoksi; 
kehottaa asettamaan riippumattoman 
eurooppalaisen tarkastajan annettujen 
tietojen laadun takaamiseksi sekä 
luomaan Euroopan laajuisen 
hakujärjestelmän tuotteiden 
vertailemiseksi rajojen ylitse helposti ja 
vapaasti;

8. pitää myönteisenä komission
tutkimusta vähittäissijoitustuotteiden ja 
sääntely-ympäristöstä ja luottaa siihen, 
että sen myötä tuodaan kustannukset, 
riskit ja ehdot paremmin esiin ja tehdään 
hyödyllisiä rajat ylittäviä vertailuja;

Or. en

Tarkistus 43
Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa laatimaan kaikille 8. kehottaa laatimaan vapaaehtoisen 
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palveluntarjoajille yhteisen eurooppalaisen 
esitteen perustuotteiden sekä niihin 
liittyvien kustannusten ja ehtojen 
esittelemistä varten, jotta voitaisiin 
helpottaa tuotteiden vertailua avoimesti, 
mikä ei nykyään ole mahdollista sidottujen 
tuotteiden vuoksi; kehottaa asettamaan 
riippumattoman eurooppalaisen 
tarkastajan annettujen tietojen laadun 
takaamiseksi sekä luomaan Euroopan 
laajuisen hakujärjestelmän tuotteiden 
vertailemiseksi rajojen ylitse helposti ja 
vapaasti;

yhteisen eurooppalaisen standardin 
tiedoista, joita palveluntarjoajan on 
annettava asiakkaalle perustuotteistaan
sekä niihin liittyvistä kustannuksista ja 
ehdoista, jotta voitaisiin helpottaa 
tuotteiden vertailua avoimesti, mikä ei 
nykyään ole mahdollista sidottujen 
tuotteiden vuoksi;

Or. en

Tarkistus 44
Wolf Klinz

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa laatimaan kaikille 
palveluntarjoajille yhteisen eurooppalaisen 
esitteen perustuotteiden sekä niihin 
liittyvien kustannusten ja ehtojen 
esittelemistä varten, jotta voitaisiin 
helpottaa tuotteiden vertailua avoimesti, 
mikä ei nykyään ole mahdollista sidottujen 
tuotteiden vuoksi; kehottaa asettamaan 
riippumattoman eurooppalaisen 
tarkastajan annettujen tietojen laadun 
takaamiseksi sekä luomaan Euroopan 
laajuisen hakujärjestelmän tuotteiden 
vertailemiseksi rajojen ylitse helposti ja 
vapaasti;

8. kehottaa laatimaan yhteisen 
eurooppalaisen standardin tiedoista, joita 
palveluntarjoajan on annettava 
asiakkaalle perustuotteistaan sekä niihin 
liittyvistä kustannuksista ja ehdoista, jotta 
voitaisiin helpottaa tuotteiden vertailua 
avoimesti, mikä ei nykyään ole mahdollista 
sidottujen tuotteiden vuoksi;

Or. en
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Tarkistus 45
Margarita Starkevičiūtė

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa laatimaan kaikille 
palveluntarjoajille yhteisen eurooppalaisen 
esitteen perustuotteiden sekä niihin 
liittyvien kustannusten ja ehtojen 
esittelemistä varten, jotta voitaisiin 
helpottaa tuotteiden vertailua avoimesti, 
mikä ei nykyään ole mahdollista sidottujen 
tuotteiden vuoksi; kehottaa asettamaan 
riippumattoman eurooppalaisen 
tarkastajan annettujen tietojen laadun 
takaamiseksi sekä luomaan Euroopan 
laajuisen hakujärjestelmän tuotteiden 
vertailemiseksi rajojen ylitse helposti ja 
vapaasti;

8. kehottaa laatimaan kaikille 
palveluntarjoajille yhteisen eurooppalaisen 
esitteen perustuotteiden sekä niihin 
liittyvien kustannusten ja ehtojen 
esittelemistä varten, jotta voitaisiin 
helpottaa tuotteiden vertailua avoimesti, 
mikä ei nykyään ole mahdollista sidottujen 
tuotteiden vuoksi; kehottaa paljastamaan 
vähittäisrahoitustuotteiden arvoketjun 
kustannukset yhtäläisten 
kilpailumahdollisuuksien
varmistamiseksi; pyytää jäsenvaltioita 
harkitsemaan rahoituspalveluista 
vastaavan riippumattoman kansallisen 
kuluttaja-asiamiehen perustamista;

Or. en

Tarkistus 46
Andreas Schwab

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa laatimaan kaikille 
palveluntarjoajille yhteisen eurooppalaisen 
esitteen perustuotteiden sekä niihin 
liittyvien kustannusten ja ehtojen 
esittelemistä varten, jotta voitaisiin 
helpottaa tuotteiden vertailua avoimesti, 
mikä ei nykyään ole mahdollista sidottujen 
tuotteiden vuoksi; kehottaa asettamaan 
riippumattoman eurooppalaisen 
tarkastajan annettujen tietojen laadun 
takaamiseksi sekä luomaan Euroopan 
laajuisen hakujärjestelmän tuotteiden 
vertailemiseksi rajojen ylitse helposti ja 

8. kehottaa laatimaan kaikille 
palveluntarjoajille yhteisen eurooppalaisen 
esitteen perustuotteiden sekä niihin 
liittyvien kustannusten ja ehtojen 
esittelemistä varten, jotta voitaisiin 
helpottaa tuotteiden vertailua avoimesti
sellaisissa tapauksissa, joissa se ei 
nykyään ole mahdollista sidottujen 
tuotteiden vuoksi;
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vapaasti;

Or. en

Tarkistus 47
Gianni Pittella

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa laatimaan kaikille 
palveluntarjoajille yhteisen eurooppalaisen 
esitteen perustuotteiden sekä niihin 
liittyvien kustannusten ja ehtojen 
esittelemistä varten, jotta voitaisiin 
helpottaa tuotteiden vertailua avoimesti, 
mikä ei nykyään ole mahdollista sidottujen 
tuotteiden vuoksi; kehottaa asettamaan 
riippumattoman eurooppalaisen tarkastajan 
annettujen tietojen laadun takaamiseksi 
sekä luomaan Euroopan laajuisen 
hakujärjestelmän tuotteiden 
vertailemiseksi rajojen ylitse helposti ja 
vapaasti;

8. kehottaa laatimaan yhteisen 
eurooppalaisen esitteen, jossa luetellaan 
standardoidut kustannuserät eri maissa, 
jotta voitaisiin helpottaa tuotteiden 
vertailua avoimesti, mikä ei nykyään ole 
mahdollista sidottujen tuotteiden vuoksi; 
kehottaa asettamaan riippumattoman 
eurooppalaisen tarkastajan annettujen 
tietojen laadun takaamiseksi sekä 
kehittämään eurooppalaisen sähköisen 
järjestelmän, jonka kautta 
asiakas/käyttäjä pääsee käyttämään 
yksittäisiä kansalaisia 
vertailujärjestelmiä;

Or. it

Tarkistus 48
Donata Gottardi

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. muistuttaa, kuinka tärkeää on 
kehittää talousalan opetusta keinona 
täydentää asianmukaista 
kuluttajansuojaa erityisesti 
vähittäispankkipalvelujen alalla
(esimerkiksi lainat, kiinnelainat, 
hajautetut ja riskittömät säästämis- ja 
sijoittamismuodot); kehottaa 



PE402.858v01-00 26/46 AM\715519FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

jäsenvaltioita ja pankkialaa toteuttamaan 
ja koordinoimaan toimenpiteitä, joilla 
parannetaan kansalaisten – myös lasten, 
nuorten, työntekijöiden ja eläkeläisten –
taloustietoja, ja valistamaan näin 
kuluttajia ja tarjoamaan heille uusia 
mahdollisuuksia etsiä parempia, 
halvempia ja sopivampia tuotteita ja 
palveluja sekä edistämään kilpailua, 
laatua ja innovointia pankkialalla; 
muistuttaa, että luottavaiset sijoittajat 
voivat tuoda lisää likviditeettiä 
pääomamarkkinoille;

Or. en

Tarkistus 49
Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa luotettavan, tasavertaisesti ja 
avoimesti saatavilla olevan tiedon tärkeyttä 
pankeille luotonannossa; painottaa 
kuitenkin tarvetta suojata kuluttajien 
henkilötietoja; pyytää komissiota 
tekemään tietokantojen yhteentoimivuutta 
koskevia ehdotuksia kunnioittaen 
kuitenkin samalla kuluttajien 
yksityiselämää ja oikeutta saada tietoja ja 
oikaista niitä;

9. korostaa luotettavan, tasavertaisesti ja 
avoimesti saatavilla olevan tiedon tärkeyttä 
pankeille luotonannossa; painottaa 
kuitenkin tarvetta suojata kuluttajien 
henkilötietoja sekä kuluttajien oikeuksia 
saada näitä tietoja ja oikaista niitä; pitää 
myönteisenä komission aikomusta 
perustaa luottotietohistoriaa käsittelevä 
asiantuntijaryhmä auttamaan komissiota 
asianmukaisten toimenpiteiden 
valmistelussa;

Or. en

Tarkistus 50
Jean-Paul Gauzès

Päätöslauselmaesitys
9 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa luotettavan, tasavertaisesti ja 
avoimesti saatavilla olevan tiedon tärkeyttä 
pankeille luotonannossa; painottaa 
kuitenkin tarvetta suojata kuluttajien 
henkilötietoja; pyytää komissiota 
tekemään tietokantojen yhteentoimivuutta 
koskevia ehdotuksia kunnioittaen 
kuitenkin samalla kuluttajien 
yksityiselämää ja oikeutta saada tietoja ja 
oikaista niitä;

9. korostaa luotettavan, tasavertaisesti ja 
avoimesti saatavilla olevan luottoja ja 
petoksia koskevan tiedon tärkeyttä 
pankeille ja muille luotonantajille 
luotonannossa; painottaa kuitenkin tarvetta 
suojata kuluttajien henkilötietoja; kehottaa 
komissiota määrittelemään luottoja ja 
petoksia koskevien tietojen jakamisen 
esteet;

Or. en

Tarkistus 51
Harald Ettl

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa luotettavan, tasavertaisesti ja 
avoimesti saatavilla olevan tiedon tärkeyttä 
pankeille luotonannossa; painottaa 
kuitenkin tarvetta suojata kuluttajien 
henkilötietoja; pyytää komissiota tekemään 
tietokantojen yhteentoimivuutta koskevia 
ehdotuksia kunnioittaen kuitenkin samalla 
kuluttajien yksityiselämää ja oikeutta saada 
tietoja ja oikaista niitä;

9. korostaa luotettavan, tasavertaisesti ja 
avoimesti saatavilla olevan tiedon tärkeyttä 
pankeille luotonannossa; painottaa 
kuitenkin tarvetta suojata kuluttajien 
henkilötietoja; pyytää komissiota tekemään 
tietokantojen yhteentoimivuutta koskevia 
ehdotuksia kunnioittaen kuitenkin samalla 
kuluttajien yksityiselämää ja oikeutta saada 
tietoja ja oikaista niitä; vaatii, että 
lainanottajille on ilmoitettava välittömästi 
kaikista rajat ylittävistä 
luottotietopyynnöistä tietosuojan 
takaamiseksi mahdollisimman 
tehokkaasti;

Or. de
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Tarkistus 52
Gianni Pittella

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa luotettavan, tasavertaisesti ja 
avoimesti saatavilla olevan tiedon tärkeyttä 
pankeille luotonannossa; painottaa 
kuitenkin tarvetta suojata kuluttajien 
henkilötietoja; pyytää komissiota tekemään 
tietokantojen yhteentoimivuutta koskevia 
ehdotuksia kunnioittaen kuitenkin samalla 
kuluttajien yksityiselämää ja oikeutta saada 
tietoja ja oikaista niitä;

9. korostaa luotettavan, tasavertaisesti ja 
avoimesti saatavilla olevan tiedon 
tärkeyttä; painottaa kuitenkin tarvetta 
suojata kuluttajien henkilötietoja; pyytää 
komissiota tekemään tietokantojen 
yhteentoimivuutta koskevia ehdotuksia 
kunnioittaen kuitenkin samalla kuluttajien 
yksityiselämää ja oikeutta saada tietoja ja 
oikaista niitä;

Or. it

Tarkistus 53
Sahra Wagenknecht

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. katsoo, että asiakkaiden 
henkilötietojen suojelua ja kuluttajien 
oikeutta saada itseään koskevia tietoja ja 
oikaista niitä on vahvistettava kaikkialla 
Euroopassa, ennen kuin vastavuoroista 
pääsyä luottorekistereihin ja rajat 
ylittävää tiedonjakamista helpotetaan;

Or. de

Tarkistus 54
Eoin Ryan

Päätöslauselmaesitys
10 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota tehostamaan 
luotonvälittäjiin liittyvien kysymysten 
käsittelyä kuluttajansuojan 
varmistamiseksi sekä sääntöjenvastaisten 
myyntimenettelyjen estämiseksi, sillä ne 
ovat erityisen vahingollisia muita 
heikommassa asemassa olevalle väestölle;

10. pitää myönteisenä sitä, että komissio 
on sitoutunut tekemään tutkimuksen 
EU:n luotonvälitysmarkkinoista 
tarkastaakseen sääntelykehystään ja 
tutkiakseen kuluttajille mahdollisesti 
aiheuttavia haittoja; kehottaa komissiota 
tarkastelemaan tutkimuksen valmistuttua 
sitä, olisiko EU:n uusi oikeudellinen 
kehys sopiva keino taata kuluttajansuoja;

Or. en

Tarkistus 55
John Purvis

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota tehostamaan 
luotonvälittäjiin liittyvien kysymysten 
käsittelyä kuluttajansuojan 
varmistamiseksi sekä sääntöjenvastaisten 
myyntimenettelyjen estämiseksi, sillä ne 
ovat erityisen vahingollisia muita 
heikommassa asemassa olevalle väestölle;

10. pitää myönteisenä komission uutta 
aikomusta tehdä tutkimus, jossa 
tarkastellaan EU:n 
luotonvälitysmarkkinoita ja 
sääntelykehystä ja tutkitaan kuluttajille 
mahdollisesti aiheutuvia haittoja, sekä 
harkita vasta tämän jälkeen, tarvitseeko 
EU uuden oikeudellisen kehyksen;

Or. en

Tarkistus 56
Ieke van den Burg

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota tehostamaan 
luotonvälittäjiin liittyvien kysymysten 
käsittelyä kuluttajansuojan 

10. pitää myönteisenä komission uutta 
tutkimusta EU:n 
luotonvälitysmarkkinoista; odottaa 
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varmistamiseksi sekä sääntöjenvastaisten 
myyntimenettelyjen estämiseksi, sillä ne 
ovat erityisen vahingollisia muita 
heikommassa asemassa olevalle väestölle;

kyseisen tutkimuksen tuloksia ja pyytää 
komissiota parantamaan tarvittaessa 
oikeudellista kehystä kuluttajansuojan 
parantamiseksi sekä sääntöjenvastaisten 
myyntimenettelyjen estämiseksi, sillä ne 
ovat erityisen vahingollisia muita 
heikommassa asemassa olevalle väestölle;

Or. en

Tarkistus 57
Gianni Pittella

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota tehostamaan 
luotonvälittäjiin liittyvien kysymysten 
käsittelyä kuluttajansuojan varmistamiseksi 
sekä sääntöjenvastaisten 
myyntimenettelyjen estämiseksi, sillä ne 
ovat erityisen vahingollisia muita 
heikommassa asemassa olevalle väestölle;

10. kehottaa komissiota tehostamaan 
luotonvälittäjiin liittyvien kysymysten 
käsittelyä kuluttajansuojan varmistamiseksi
sekä vaikeaselkoisten myyntimenettelyjen 
estämiseksi, sillä ne ovat erityisen 
vahingollisia muita heikommassa asemassa 
olevalle väestölle;

Or. it

Tarkistus 58
Eoin Ryan

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. pyytää komissiota selkeyttämään ja 
yhdenmukaistamaan välittäjien oikeuksia 
ja velvollisuuksia, sillä ongelmia esiintyy 
usein rahoituspalvelusopimusten 
myynnissä, hallinnoinnissa ja 
täytäntöönpanossa; kehottaa komissiota 
erottamaan selvästi toisistaan annettavat 
tiedot, joiden on oltava selkeitä, 
täsmällisiä, ymmärrettäviä ja ilmaisia, 

Poistetaan.
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sekä erikseen tarjottavat 
neuvontapalvelut;

Or. en

Tarkistus 59
Alexander Radwan

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. pyytää komissiota selkeyttämään ja 
yhdenmukaistamaan välittäjien oikeuksia 
ja velvollisuuksia, sillä ongelmia esiintyy 
usein rahoituspalvelusopimusten 
myynnissä, hallinnoinnissa ja 
täytäntöönpanossa; kehottaa komissiota 
erottamaan selvästi toisistaan annettavat 
tiedot, joiden on oltava selkeitä, 
täsmällisiä, ymmärrettäviä ja ilmaisia, sekä 
erikseen tarjottavat neuvontapalvelut;

11. pyytää komissiota selkeyttämään ja 
yhdenmukaistamaan välittäjien oikeuksia 
ja velvollisuuksia ”sama ala, samat riskit, 
samat säännöt” -periaatteen mukaisesti, 
sillä ongelmia esiintyy usein 
rahoituspalvelusopimusten myynnissä, 
hallinnoinnissa ja täytäntöönpanossa; 
muistuttaa komissiolle, että sen on 
otettava huomioon sellaisten tietojen, 
joiden on oltava selkeitä, täsmällisiä, 
ymmärrettäviä ja ilmaisia, sekä kuluttajalle 
tarjottavien räätälöityjen 
neuvontapalvelujen välinen ero;

Or. en

Tarkistus 60
Jean-Paul Gauzès

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. pyytää komissiota selkeyttämään ja 
yhdenmukaistamaan välittäjien oikeuksia 
ja velvollisuuksia, sillä ongelmia esiintyy 
usein rahoituspalvelusopimusten 
myynnissä, hallinnoinnissa ja 
täytäntöönpanossa; kehottaa komissiota 
erottamaan selvästi toisistaan annettavat 
tiedot, joiden on oltava selkeitä, 

11. pyytää komissiota selkeyttämään ja 
yhdenmukaistamaan välittäjien oikeuksia 
ja velvollisuuksia, sillä ongelmia esiintyy 
usein rahoituspalvelusopimusten 
myynnissä, hallinnoinnissa ja 
täytäntöönpanossa; korostaa, että on 
tärkeää tehdä ero eri välittäjätyyppien 
välille ja välttää ”yhden koon ratkaisuun” 
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täsmällisiä, ymmärrettäviä ja ilmaisia, sekä 
erikseen tarjottavat neuvontapalvelut;

perustuvaa lähestymistapaa; kehottaa 
komissiota erottamaan selvästi toisistaan 
annettavat tiedot, joiden on oltava selkeitä, 
täsmällisiä, ymmärrettäviä ja ilmaisia, sekä 
erikseen tarjottavat neuvontapalvelut;

Or. en

Tarkistus 61
Gianni Pittella

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. pyytää komissiota selkeyttämään ja 
yhdenmukaistamaan välittäjien oikeuksia 
ja velvollisuuksia, sillä ongelmia esiintyy 
usein rahoituspalvelusopimusten 
myynnissä, hallinnoinnissa ja 
täytäntöönpanossa; kehottaa komissiota 
erottamaan selvästi toisistaan annettavat 
tiedot, joiden on oltava selkeitä, 
täsmällisiä, ymmärrettäviä ja ilmaisia, sekä 
erikseen tarjottavat neuvontapalvelut;

11. pyytää komissiota selkeyttämään ja 
yhdenmukaistamaan luotonvälittäjien
oikeuksia ja velvollisuuksia, sillä ongelmia 
esiintyy usein rahoituspalvelusopimusten 
myynnissä, hallinnoinnissa ja 
täytäntöönpanossa; kehottaa komissiota 
erottamaan selvästi toisistaan annettavat 
tiedot, joiden on oltava selkeitä, 
täsmällisiä, ymmärrettäviä ja ilmaisia, sekä 
erikseen tarjottavat neuvontapalvelut;

Or. it

Tarkistus 62
John Purvis

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. pyytää komissiota selkeyttämään ja 
yhdenmukaistamaan välittäjien oikeuksia 
ja velvollisuuksia, sillä ongelmia esiintyy 
usein rahoituspalvelusopimusten
myynnissä, hallinnoinnissa ja 
täytäntöönpanossa; kehottaa komissiota 
erottamaan selvästi toisistaan annettavat 
tiedot, joiden on oltava selkeitä, 

11. pyytää komissiota selkeyttämään ja 
yhdenmukaistamaan välittäjien oikeuksia 
ja velvollisuuksia rahoituspalvelujen 
myynnissä; kehottaa komissiota erottamaan 
selvästi toisistaan annettavat tiedot, joiden 
on oltava selkeitä, täsmällisiä, 
ymmärrettäviä ja ilmaisia, sekä erikseen 
tarjottavat neuvontapalvelut;
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täsmällisiä, ymmärrettäviä ja ilmaisia, sekä 
erikseen tarjottavat neuvontapalvelut

Or. en

Tarkistus 63
Sharon Bowles

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. pyytää komissiota selkeyttämään ja 
yhdenmukaistamaan välittäjien oikeuksia 
ja velvollisuuksia, sillä ongelmia esiintyy 
usein rahoituspalvelusopimusten 
myynnissä, hallinnoinnissa ja 
täytäntöönpanossa; kehottaa komissiota 
erottamaan selvästi toisistaan annettavat 
tiedot, joiden on oltava selkeitä, 
täsmällisiä, ymmärrettäviä ja ilmaisia, sekä 
erikseen tarjottavat neuvontapalvelut;

11. pyytää komissiota selkeyttämään 
välittäjien vastuita ja velvollisuuksia, sillä 
ongelmia esiintyy usein 
rahoituspalvelusopimusten myynnissä, 
hallinnoinnissa ja täytäntöönpanossa; 
kehottaa komissiota erottamaan selvästi 
toisistaan annettavat tiedot, joiden on 
oltava selkeitä, täsmällisiä, ymmärrettäviä 
ja ilmaisia, sekä erikseen tarjottavat 
neuvontapalvelut;

Or. en

Tarkistus 64
Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. pitää myönteisenä sitä, että komissio 
tutkii lisää pankkien välistä yhteistyötä 
arvioidakseen, miltä osin se voisi rajoittaa 
kilpailua; korostaa kuitenkin, että 
pankkien välisestä yhteistyöstä voi koitua 
taloudellisia etuja ja aiheutua hyötyä 
kuluttajille ja että siksi tarvitaan 
huolellista analyysia ja puolueetonta 
lähestymistapaa;

Or. en
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Tarkistus 65
Jean-Paul Gauzès

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että hajautetut pankkiverkostot 
kuten säästö- ja osuuspankit takaavat 
rahoituksen jatkuvuuden myös 
pienemmillä ja syrjäisillä markkinoilla; 
korostaa, että monipuoliset 
pankkimarkkinat ja palveluntarjoajien 
moninaisuus lisäävät kilpailua EU:n 
pankkimarkkinoilla samalla kun ne 
turvaavat paikallistalouden rahoituksen ja 
lisäävät rahoituspalvelujen saatavuutta 
kaikkien asiakkaiden keskuudessa;

12. katsoo, että hajautetut pankkiverkostot 
kuten säästö- ja osuuspankit rahoittavat 
yhdessä muiden luottolaitosten kanssa 
paikallistaloutta ja parantavat kaikkien
asiakkaidensa mahdollisuuksia saada 
rahoituspalveluja; korostaa, että 
monipuoliset pankkimarkkinat ja 
palveluntarjoajien moninaisuus voivat 
lisätä kilpailua EU:n pankkimarkkinoilla 
sillä edellytyksellä, ettei kilpailu vääristy 
ja että markkinoiden kaikille toimijoille 
taataan yhtäläiset kilpailumahdollisuudet 
”sama ala, samat säännöt” -periaatteen 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 66
Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että hajautetut pankkiverkostot 
kuten säästö- ja osuuspankit takaavat
rahoituksen jatkuvuuden myös 
pienemmillä ja syrjäisillä markkinoilla; 
korostaa, että monipuoliset 
pankkimarkkinat ja palveluntarjoajien 
moninaisuus lisäävät kilpailua EU:n 
pankkimarkkinoilla samalla kun ne 
turvaavat paikallistalouden rahoituksen ja 
lisäävät rahoituspalvelujen saatavuutta 
kaikkien asiakkaiden keskuudessa;

12. katsoo tässä yhteydessä, että hajautetut 
pankkiverkostot kuten säästö- ja 
osuuspankit vaikuttavat merkittävällä 
tavalla rahoituksen jatkuvuuteen myös 
pienemmillä ja syrjäisillä markkinoilla 
sekä alueiden sisäisen potentiaalin 
kehittämiseen; korostaa, että monipuoliset 
pankkimarkkinat ja palveluntarjoajien 
moninaisuus lisäävät kilpailua EU:n 
pankkimarkkinoilla samalla kun ne 
turvaavat paikallistalouden rahoituksen ja 
lisäävät rahoituspalvelujen saatavuutta 
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kaikkien asiakkaiden keskuudessa;

Or. en

Tarkistus 67
Wolf Klinz

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että hajautetut pankkiverkostot 
kuten säästö- ja osuuspankit takaavat
rahoituksen jatkuvuuden myös 
pienemmillä ja syrjäisillä markkinoilla; 
korostaa, että monipuoliset 
pankkimarkkinat ja palveluntarjoajien 
moninaisuus lisäävät kilpailua EU:n 
pankkimarkkinoilla samalla kun ne 
turvaavat paikallistalouden rahoituksen ja 
lisäävät rahoituspalvelujen saatavuutta 
kaikkien asiakkaiden keskuudessa;

12. katsoo, että hajautetut pankkiverkostot 
kuten säästö- ja osuuspankit ovat 
vaikuttaneet merkittävällä tavalla
rahoituksen jatkuvuuteen myös 
pienemmillä ja syrjäisillä markkinoilla; 
korostaa, että monipuoliset 
pankkimarkkinat ja palveluntarjoajien 
moninaisuus lisäävät kilpailua EU:n 
pankkimarkkinoilla samalla kun ne 
turvaavat paikallistalouden rahoituksen ja 
lisäävät rahoituspalvelujen saatavuutta 
kaikkien asiakkaiden keskuudessa;

Or. en

Tarkistus 68
Antolín Sánchez Presedo

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että hajautetut pankkiverkostot 
kuten säästö- ja osuuspankit takaavat 
rahoituksen jatkuvuuden myös 
pienemmillä ja syrjäisillä markkinoilla; 
korostaa, että monipuoliset 
pankkimarkkinat ja palveluntarjoajien 
moninaisuus lisäävät kilpailua EU:n 
pankkimarkkinoilla samalla kun ne 
turvaavat paikallistalouden rahoituksen ja 
lisäävät rahoituspalvelujen saatavuutta 

12. katsoo, että hajautetut pankkiverkostot 
kuten esimerkiksi jotkin säästö- ja 
osuuspankit takaavat rahoituksen 
jatkuvuuden myös pienemmillä ja 
syrjäisillä markkinoilla; korostaa, että 
monipuoliset pankkimarkkinat ja 
palveluntarjoajien moninaisuus lisäävät 
kilpailua EU:n pankkimarkkinoilla samalla 
kun ne turvaavat paikallistalouden 
rahoituksen ja lisäävät rahoituspalvelujen 



PE402.858v01-00 36/46 AM\715519FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

kaikkien asiakkaiden keskuudessa; saatavuutta kaikkien asiakkaiden 
keskuudessa;

Or. es

Tarkistus 69
Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. korostaa kuitenkin, että kaikkien 
pankkien on noudatettava 
kilpailusääntöjä koostaan ja 
yhtiömuodostaan riippumatta; muistuttaa 
kuitenkin, että osuuskunnat ovat EY:n 
perustamissopimuksen 48 artiklassa 
tarkoitettu yhtiömuoto ja että niistä 
säädetään 22. heinäkuuta 2003 annetussa
neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1435/2003 eurooppaosuuskunnan 
(SCE)1 säännöistä, joten niiden 
erityispiirteet on otettava huomioon;

Or. en

Tarkistus 70
Antolín Sánchez Presedo

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. katsoo, että syrjimätön yhteistyö 
sellaisten riippumattomien luottolaitosten 
välillä, jotka kilpailevat edelleen 
keskenään, on tehokkaampaa ja takaa 
loppuasiakkaille palvelujen paremman 
yhteensopivuuden ja laajemman 
valikoiman ja voi näin auttaa alaa 
toimimaan ja auttaa saavuttamaan 

                                               
1 EUVL L 207, 18.8.2003, s. 1.
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12 kohdan tavoitteet; 

Or. es

Tarkistus 71
Jean-Paul Gauzès

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. uskoo Euroopan yhtenäisen 
maksualueen ja maksupalveludirektiivin 
tuovan ratkaisuja alakohtaisessa 
tutkinnassa havaittuun markkinoiden 
hajanaisuuteen ja kilpailun puuttumiseen 
maksurakenteiden alalla; muistuttaa, että 
SEPAn ensimmäinen vaihe alkoi 
28. tammikuuta 2008 ja se edellyttää 
yhtenäisiä selvitystoimintajärjestelmiä, 
jotka noudattavat toiminnassaan samoja 
sääntöjä ja teknisiä standardeja; korostaa, 
että SEPAn osallistumisehtojen on oltava 
tasapuolisia ja avoimia; muistuttaa lisäksi, 
että maksupalveludirektiivin mukaan 
maksujärjestelmiin pääsyä ei tule estää 
enempää kuin on tarpeen riskeiltä 
suojautumiseksi ja taloudellisen ja 
operatiivisen vakauden suojaamiseksi;

13. uskoo Euroopan yhtenäisen 
maksualueen ja maksupalveludirektiivin 
tuovan ratkaisuja alakohtaisessa 
tutkinnassa havaittuun markkinoiden 
hajanaisuuteen ja kilpailun puuttumiseen 
maksurakenteiden alalla; muistuttaa, että 
SEPAn ensimmäinen vaihe alkoi 
28. tammikuuta 2008 ja se edellyttää 
yhtenäisiä selvitystoimintajärjestelmiä, 
jotka noudattavat toiminnassaan samoja 
sääntöjä ja teknisiä standardeja; korostaa, 
että SEPAn osallistumisehtojen on oltava 
tasapuolisia ja avoimia; muistuttaa lisäksi, 
että maksupalveludirektiivin mukaan 
maksujärjestelmiin pääsyä ei tule estää 
enempää kuin on tarpeen riskeiltä 
suojautumiseksi ja taloudellisen ja 
operatiivisen vakauden suojaamiseksi; 
huomauttaa, että yhteisöjen politiikan 
puolueettomuutta koskevan periaatteen 
mukaisesti yhtäkään maksutapaa ei pitäisi 
suosia ja että eri maksujärjestelmien 
käyttöön liittyvät kulut pitäisi ilmoittaa 
niin avoimesti, että kuluttajat voivat valita 
maksutavan täysin tietoisina tosiseikoista;

Or. fr
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Tarkistus 72
Sharon Bowles

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. uskoo Euroopan yhtenäisen 
maksualueen ja maksupalveludirektiivin 
tuovan ratkaisuja alakohtaisessa 
tutkinnassa havaittuun markkinoiden 
hajanaisuuteen ja kilpailun puuttumiseen 
maksurakenteiden alalla; muistuttaa, että 
SEPAn ensimmäinen vaihe alkoi 
28. tammikuuta 2008 ja se edellyttää 
yhtenäisiä selvitystoimintajärjestelmiä, 
jotka noudattavat toiminnassaan samoja 
sääntöjä ja teknisiä standardeja; korostaa, 
että SEPAn osallistumisehtojen on oltava 
tasapuolisia ja avoimia; muistuttaa lisäksi, 
että maksupalveludirektiivin mukaan 
maksujärjestelmiin pääsyä ei tule estää 
enempää kuin on tarpeen riskeiltä 
suojautumiseksi ja taloudellisen ja 
operatiivisen vakauden suojaamiseksi;

13. uskoo Euroopan yhtenäisen 
maksualueen ja maksupalveludirektiivin 
tuovan ratkaisuja alakohtaisessa 
tutkinnassa havaittuun markkinoiden 
hajanaisuuteen ja kilpailun puuttumiseen 
maksurakenteiden alalla; muistuttaa, että 
SEPAn ensimmäinen vaihe alkoi 
28. tammikuuta 2008 ja se edellyttää 
yhtenäisiä selvitystoimintajärjestelmiä, 
jotka noudattavat toiminnassaan samoja 
sääntöjä ja teknisiä standardeja; korostaa, 
että SEPAan osallistumisen pitäisi olla 
tasapuolista ja avointa ja että sen 
hallinnon pitäisi ottaa huomioon kaikki 
järjestelmän sidosryhmät, ei ainoastaan 
rahoituslaitoksia; muistuttaa lisäksi, että 
maksupalveludirektiivin mukaan 
maksujärjestelmiin pääsyä ei tule estää 
enempää kuin on tarpeen riskeiltä 
suojautumiseksi ja taloudellisen ja 
operatiivisen vakauden suojaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 73
Andreas Schwab

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. uskoo Euroopan yhtenäisen 
maksualueen ja maksupalveludirektiivin 
tuovan ratkaisuja alakohtaisessa 
tutkinnassa havaittuun markkinoiden 
hajanaisuuteen ja kilpailun puuttumiseen 
maksurakenteiden alalla; muistuttaa, että 
SEPAn ensimmäinen vaihe alkoi 

13. uskoo Euroopan yhtenäisen 
maksualueen ja maksupalveludirektiivin 
tuovan ratkaisuja alakohtaisessa 
tutkinnassa havaittuun markkinoiden 
hajanaisuuteen ja kilpailun puuttumiseen 
maksurakenteiden alalla; muistuttaa, että 
SEPAn ensimmäinen vaihe alkoi 
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28. tammikuuta 2008 ja se edellyttää 
yhtenäisiä selvitystoimintajärjestelmiä, 
jotka noudattavat toiminnassaan samoja 
sääntöjä ja teknisiä standardeja; korostaa, 
että SEPAn osallistumisehtojen on oltava 
tasapuolisia ja avoimia; muistuttaa lisäksi, 
että maksupalveludirektiivin mukaan 
maksujärjestelmiin pääsyä ei tule estää 
enempää kuin on tarpeen riskeiltä 
suojautumiseksi ja taloudellisen ja 
operatiivisen vakauden suojaamiseksi;

28. tammikuuta 2008 ja se edellyttää 
selvitystoimintajärjestelmiä, jotka 
noudattavat toiminnassaan samoja sääntöjä 
ja teknisiä standardeja; korostaa, että 
SEPAn osallistumisehtojen on oltava 
tasapuolisia ja avoimia; muistuttaa lisäksi, 
että maksupalveludirektiivin mukaan 
maksujärjestelmiin pääsyä ei tule estää 
enempää kuin on tarpeen riskeiltä 
suojautumiseksi ja taloudellisen ja 
operatiivisen vakauden suojaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 74
Sahra Wagenknecht

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. kehottaa komissiota tutkimaan, 
vähentääkö direktiivi maksupalveluista 
sisämarkkinoilla maksupalvelujen 
tarjoajien määrää, sekä ryhtymään 
välittömästi toimiin, jos suuret 
palveluntarjoajat hankkivat 
monopoliaseman, joka voi vähentää 
kilpailua;

Or. de

Tarkistus 75
Gianni Pittella

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että komissio on toistuvasti 
katsonut monenvälisten toimitusmaksujen 
olevan kilpailun vastaisia ja pyytänyt siksi 
alan toimijoita poistamaan ne; katsoo, 

14. toteaa, että komissio ja monet 
kansalliset kilpailuviranomaiset ovat 
todenneet useaan otteeseen, etteivät 
monenväliset toimitusmaksut (MIF) ole 
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että komission olisi annettava 
sidosryhmille selkeitä ohjeita, 
suuntaviivoja ja avoimuusvaatimuksia, 
joiden ansiosta pankkialan toimijat 
voisivat taata tasapuolisen ja avoimen, 
yhteisön kilpailulainsäädännön mukaisen 
laskentamenetelmän käyttämisen;

itsessään EY:n perustamissopimuksen 
81 artiklan nojalla kiellettyjä; panee 
kuitenkin merkille, että komissio on 
useaan otteeseen kiinnittänyt huomiota 
monenvälisiä toimitusmaksuja koskevan 
järjestelmän yhteensopivuuteen yhteisön 
kartellilainsäädännön kanssa;

Or. it

Tarkistus 76
Cornelis Visser

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että komissio on toistuvasti 
katsonut monenvälisten toimitusmaksujen 
olevan kilpailun vastaisia ja pyytänyt siksi 
alan toimijoita poistamaan ne; katsoo, että 
komission olisi annettava sidosryhmille 
selkeitä ohjeita, suuntaviivoja ja 
avoimuusvaatimuksia, joiden ansiosta 
pankkialan toimijat voisivat taata 
tasapuolisen ja avoimen, yhteisön 
kilpailulainsäädännön mukaisen 
laskentamenetelmän käyttämisen;

14. katsoo, että komission olisi annettava 
monenvälisen investointirahaston 
sidosryhmille selkeitä ohjeita, 
suuntaviivoja ja avoimuusvaatimuksia, 
joiden ansiosta pankkialan toimijat voisivat 
taata tasapuolisen ja avoimen, yhteisön 
kilpailulainsäädännön mukaisen 
laskentamenetelmän käyttämisen;

Or. nl

Tarkistus 77
Ieke van den Burg

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että komissio on toistuvasti 
katsonut monenvälisten toimitusmaksujen 
olevan kilpailun vastaisia ja pyytänyt siksi 
alan toimijoita poistamaan ne; katsoo, että 

14. toteaa, että komissio on toistuvasti 
katsonut monenvälisten toimitusmaksujen 
olevan kilpailun vastaisia ja pyytänyt siksi 
alan toimijoita poistamaan ne; katsoo, että 



AM\715519FI.doc 41/46 PE402.858v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

komission olisi annettava sidosryhmille 
selkeitä ohjeita, suuntaviivoja ja 
avoimuusvaatimuksia, joiden ansiosta 
pankkialan toimijat voisivat taata 
tasapuolisen ja avoimen, yhteisön 
kilpailulainsäädännön mukaisen 
laskentamenetelmän käyttämisen;

komission olisi annettava sidosryhmille 
selkeitä ohjeita, suuntaviivoja ja 
avoimuusvaatimuksia, joiden ansiosta 
pankkialan toimijat voisivat taata 
tasapuolisen ja avoimen, yhteisön 
kilpailulainsäädännön mukaisen 
laskentamenetelmän käyttämisen; kehottaa 
komissiota antamaan ehdotuksen 
ennakoivasta asetuksesta, jolla pyritään 
korjaamaan markkinoilla ilmeneviä 
puutteita, ellei tilanne parane parissa–
kolmessa vuodessa;

Or. en

Tarkistus 78
Jean-Paul Gauzès

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että komissio on toistuvasti 
katsonut monenvälisten toimitusmaksujen 
olevan kilpailun vastaisia ja pyytänyt siksi 
alan toimijoita poistamaan ne; katsoo, että 
komission olisi annettava sidosryhmille 
selkeitä ohjeita, suuntaviivoja ja 
avoimuusvaatimuksia, joiden ansiosta 
pankkialan toimijat voisivat taata 
tasapuolisen ja avoimen, yhteisön 
kilpailulainsäädännön mukaisen 
laskentamenetelmän käyttämisen;

14. toteaa, että komissio on toistuvasti 
tarkastellut monenvälisiä 
toimitusmaksuja EY:n 
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 ja 
3 kohdan valossa; katsoo, että komission 
olisi annettava sidosryhmille selkeitä 
ohjeita ja suuntaviivoja;

Or. en

Tarkistus 79
Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
14 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että komissio on toistuvasti 
katsonut monenvälisten toimitusmaksujen 
olevan kilpailun vastaisia ja pyytänyt siksi 
alan toimijoita poistamaan ne; katsoo, että 
komission olisi annettava sidosryhmille 
selkeitä ohjeita, suuntaviivoja ja 
avoimuusvaatimuksia, joiden ansiosta 
pankkialan toimijat voisivat taata 
tasapuolisen ja avoimen, yhteisön 
kilpailulainsäädännön mukaisen
laskentamenetelmän käyttämisen;

14. toteaa, että komissio on toistuvasti 
katsonut tiettyjen monenvälisten 
toimitusmaksujen olevan kilpailun 
vastaisia; muistuttaa komissiolle, kuinka 
tärkeää oikeusvarmuus on 
markkinatoimijoille, jotta ne voivat 
kehittää ja uudistaa palvelujaan, sekä 
markkinoiden uusille tulokkaille; katsoo, 
että komission olisi annettava 
sidosryhmille selkeitä ohjeita ja
suuntaviivoja, joiden ansiosta alan toimijat 
voisivat kehittää järjestelmäänsä tavalla, 
joka on yhdenmukainen yhteisön 
kilpailulainsäädännön kanssa;

Or. en

Tarkistus 80
John Purvis

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että komissio on toistuvasti 
katsonut monenvälisten toimitusmaksujen 
olevan kilpailun vastaisia ja pyytänyt siksi 
alan toimijoita poistamaan ne; katsoo, että 
komission olisi annettava sidosryhmille 
selkeitä ohjeita, suuntaviivoja ja 
avoimuusvaatimuksia, joiden ansiosta 
pankkialan toimijat voisivat taata 
tasapuolisen ja avoimen, yhteisön 
kilpailulainsäädännön mukaisen 
laskentamenetelmän käyttämisen;

14. toteaa, että komissio on 
kyseenalaistanut monenvälisten 
toimitusmaksujen laillisuuden siinä 
muodossa, jossa niitä käytetään nykyisin 
Euroopan unionissa, ja että se on antanut 
hiljattain asiaa koskevan kielteisen 
päätöksen; katsoo, että komission olisi 
annettava sidosryhmille selkeitä ohjeita, 
suuntaviivoja ja avoimuusvaatimuksia, 
joiden ansiosta pankkialan toimijat voisivat 
taata tasapuolisten ja avointen, yhteisön 
kilpailulainsäädännön mukaisten 
laskentamenetelmien käyttämisen;

Or. en



AM\715519FI.doc 43/46 PE402.858v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Tarkistus 81
Andreas Schwab

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että komissio on toistuvasti
katsonut monenvälisten toimitusmaksujen 
olevan kilpailun vastaisia ja pyytänyt siksi 
alan toimijoita poistamaan ne; katsoo, että 
komission olisi annettava sidosryhmille 
selkeitä ohjeita, suuntaviivoja ja 
avoimuusvaatimuksia, joiden ansiosta 
pankkialan toimijat voisivat taata 
tasapuolisen ja avoimen, yhteisön 
kilpailulainsäädännön mukaisen 
laskentamenetelmän käyttämisen;

14. toteaa, että komissio on 
viimeaikaisessa päätöksessään katsonut 
monenvälisten toimitusmaksujen olevan 
kilpailun vastaisia ja pyytänyt siksi 
yritystä, jota asia koskee, poistamaan ne; 
katsoo, että komission olisi annettava 
sidosryhmille selkeitä ohjeita, 
suuntaviivoja ja avoimuusvaatimuksia, 
joiden ansiosta pankkialan toimijat voisivat 
taata tasapuolisen ja avoimen, yhteisön 
kilpailulainsäädännön mukaisen 
laskentamenetelmän käyttämisen;

Or. en

Tarkistus 82
Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. uskoo olevan suurta tarvetta selkeyttää 
menettelyjä ja sääntöjä, joita sovelletaan 
pankkiautomaatteja ja muita kuin 
maksukorttijärjestelmiä koskevien 
monenvälisten toimitusmaksujen 
hallinnassa; muistuttaa, että SEPAn 
suoraveloitus- ja tilisiirtojärjestelmät ovat 
kaksisuuntaisia verkostoja, jotka tuovat 
taloudellista hyötyä verkkovaikutusten 
ansiosta; pyytää komissiota luomaan 
tasapainotusmekanismin 
verkostojäsenyyden kustannusten ja 
hyötyjen jakamiseksi tasapuolisemmin; 
ehdottaa komissiolle, että se määrittelee 
kaikkien monenvälisten toimitusmaksujen 
laskemisessa käytettävän menetelmän ja 

15. uskoo olevan suurta tarvetta selkeyttää 
sääntöjä, joita sovelletaan 
pankkiautomaatteja ja muita kuin 
maksukorttijärjestelmiä koskevien 
pankkienvälisistä tapahtumista perittävien 
maksujen laskentamekanismin 
hallinnassa; muistuttaa, että SEPAn 
suoraveloitus- ja tilisiirtojärjestelmät ovat 
kaksisuuntaisia verkostoja, jotka tuovat 
taloudellista hyötyä verkkovaikutusten 
ansiosta; ehdottaa komissiolle, että se 
määrittelee ohjeet ja suuntaviivat, joiden 
avulla ala voisi kehittää järjestelmäänsä 
tavalla, joka on yhdenmukainen yhteisön 
kilpailulainsäädännön kanssa, ja tiedottaa
niistä kaikille sidosryhmille;
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tiedottaa siitä kaikille sidosryhmille, jotta 
voitaisiin taata todella tasavertainen 
toimintaympäristö ja kaikkien 
kilpailusääntöjen täytäntöönpano;

Or. en

Tarkistus 83
Jean-Paul Gauzès

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. uskoo olevan suurta tarvetta selkeyttää 
menettelyjä ja sääntöjä, joita sovelletaan 
pankkiautomaatteja ja muita kuin
maksukorttijärjestelmiä koskevien 
monenvälisten toimitusmaksujen 
hallinnassa; muistuttaa, että SEPAn 
suoraveloitus- ja tilisiirtojärjestelmät ovat 
kaksisuuntaisia verkostoja, jotka tuovat 
taloudellista hyötyä verkkovaikutusten 
ansiosta; pyytää komissiota luomaan 
tasapainotusmekanismin 
verkostojäsenyyden kustannusten ja 
hyötyjen jakamiseksi tasapuolisemmin; 
ehdottaa komissiolle, että se määrittelee 
kaikkien monenvälisten toimitusmaksujen 
laskemisessa käytettävän menetelmän ja 
tiedottaa siitä kaikille sidosryhmille, jotta 
voitaisiin taata todella tasavertainen 
toimintaympäristö ja kaikkien 
kilpailusääntöjen täytäntöönpano;

15. uskoo olevan suurta tarvetta selkeyttää 
menettelyjä ja sääntöjä, joita sovelletaan 
maksukorttijärjestelmiä koskevien 
monenvälisten toimitusmaksujen 
hallinnassa sekä pankkiautomaatteja ja 
muita kuin maksukorttijärjestelmiä 
koskevien, pankkienvälisistä tapahtumista 
perittävien maksujen 
laskentamekanismissa; pyytää komissiota 
luomaan tasapainotusmekanismin 
verkostojäsenyyden kustannusten ja 
hyötyjen jakamiseksi tasapuolisemmin;

Or. en

Tarkistus 84
Gianni Pittella

Päätöslauselmaesitys
15 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. uskoo olevan suurta tarvetta selkeyttää 
menettelyjä ja sääntöjä, joita sovelletaan 
pankkiautomaatteja ja muita kuin 
maksukorttijärjestelmiä koskevien 
monenvälisten toimitusmaksujen 
hallinnassa; muistuttaa, että SEPAn
suoraveloitus- ja tilisiirtojärjestelmät ovat 
kaksisuuntaisia verkostoja, jotka tuovat
taloudellista hyötyä verkkovaikutusten 
ansiosta; pyytää komissiota luomaan 
tasapainotusmekanismin 
verkostojäsenyyden kustannusten ja 
hyötyjen jakamiseksi tasapuolisemmin; 
ehdottaa komissiolle, että se määrittelee 
kaikkien monenvälisten toimitusmaksujen 
laskemisessa käytettävän menetelmän ja 
tiedottaa siitä kaikille sidosryhmille, jotta 
voitaisiin taata todella tasavertainen 
toimintaympäristö ja kaikkien 
kilpailusääntöjen täytäntöönpano;

15. uskoo olevan suurta tarvetta selkeyttää 
menettelyjä ja sääntöjä, joita sovelletaan 
pankkiautomaatteja ja muita kuin 
maksukorttijärjestelmiä koskevien 
monenvälisten toimitusmaksujen 
hallinnassa; muistuttaa, että suoraveloitus-
ja tilisiirtojärjestelmät, kuten SEPAn 
järjestelmät, tukevat palveluja, joita kaksi 
maksupalvelujen tarjoajaa tarjoaa ja 
kaksi asiakasta pyytää yhdessä, ja tuovat
näin taloudellista hyötyä niin sanottujen 
verkkovaikutusten ansiosta; ehdottaa 
komissiolle, että se määrittelee ja ilmoittaa 
kaikille sidosryhmille kriteerit, joiden 
mukaisesti markkinatoimijat määrittelevät
kaikkien monenvälisten toimintamaksujen 
laskentamenetelmän, jonka komissio voi 
täten panna merkille, taatakseen todella 
tasavertaisen toimintaympäristön ja 
kaikkien kilpailusääntöjen 
täytäntöönpanon;

Or. it

Tarkistus 85
John Purvis

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. uskoo olevan suurta tarvetta selkeyttää 
menettelyjä ja sääntöjä, joita sovelletaan 
pankkiautomaatteja ja muita kuin 
maksukorttijärjestelmiä koskevien 
monenvälisten toimitusmaksujen 
hallinnassa; muistuttaa, että SEPAn 
suoraveloitus- ja tilisiirtojärjestelmät ovat 
kaksisuuntaisia verkostoja, jotka tuovat 
taloudellista hyötyä verkkovaikutusten 
ansiosta; pyytää komissiota luomaan 
tasapainotusmekanismin 
verkostojäsenyyden kustannusten ja 

15. uskoo olevan suurta tarvetta selkeyttää 
menettelyjä ja sääntöjä, joita sovelletaan 
pankkiautomaatteja ja muita kuin 
maksukorttijärjestelmiä koskevien 
monenvälisten toimitusmaksujen 
hallinnassa; muistuttaa, että SEPAn 
suoraveloitus- ja tilisiirtojärjestelmät ovat 
kaksisuuntaisia verkostoja, jotka tuovat 
taloudellista hyötyä verkkovaikutusten 
ansiosta; pyytää komissiota seuraamaan, 
että käytössä on tasapainottavia 
mekanismeja verkostojäsenyyden 
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hyötyjen jakamiseksi tasapuolisemmin; 
ehdottaa komissiolle, että se määrittelee 
kaikkien monenvälisten toimitusmaksujen 
laskemisessa käytettävän menetelmän ja 
tiedottaa siitä kaikille sidosryhmille, jotta 
voitaisiin taata todella tasavertainen 
toimintaympäristö ja kaikkien 
kilpailusääntöjen täytäntöönpano;

kustannusten ja hyötyjen jakamiseksi 
tasapuolisemmin sekä menetelmiä, joilla 
taataan todella tasavertainen 
toimintaympäristö ja kaikkien 
kilpailusääntöjen noudattaminen;

Or. en

Tarkistus 86
Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. muistuttaa komissiolle, että sen 
sijaan, että keskitytään suoraan 
maksuihin ja hintoihin, olisi parempi 
pyrkiä lisäämään alan avoimuutta 
tiedottamalla kuluttajille maksutuotteiden 
ja -palvelujen ominaisuuksista sekä 
heidän oikeuksistaan ja 
velvollisuuksistaan käyttäjinä, mikä lisäisi 
kilpailua markkinoilla;

Or. en
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