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Poprawka 1
John Purvis

Projekt rezolucji
Odniesienie 5

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając ostatnią decyzję w 
sprawie wielostronnych opłat interchange 
pobieranych przez Mastercard w EOG,

- uwzględniając ostatnią decyzję w 
sprawie wielostronnych opłat interchange 
pobieranych przez Mastercard w EOG 
(COMP 34/579 MasterCard),

Or. en

Poprawka 2
Antolín Sánchez Presedo

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. uznając kluczową rolę, jaką 
bankowość detaliczna odgrywa w 
przenoszeniu, odpowiednio, warunków 
polityki monetarnej na rynek, w 
szczególności w odniesieniu do MŚP oraz 
konsumentów,

Or. es

Poprawka 3
Sahra Wagenknecht

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że podstawowe 
usługi bankowe stanowią prawo socjalne i 
UE oraz każde państwo członkowskie 
muszą zapewnić wszystkim osobom 



PE402.858v02-00 4/49 AM\715519PL.doc

PL

możliwość otwarcia konta,

Or. de

Poprawka 4
Ieke van den Burg

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. biorąc pod uwagę brak harmonizacji
polityki ochrony konsumentów w UE i 
naturalną złożoność produktów 
finansowych,

D. biorąc pod uwagę trudności związane 
z harmonizacją polityki ochrony 
konsumentów w UE i naturalną złożoność 
produktów finansowych,

Or. en

Poprawka 5
Sahra Wagenknecht

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. biorąc pod uwagę znaczenie polityki 
konkurencji UE dla wprowadzenia rynku 
wewnętrznego i dobrego funkcjonowania 
rzeczywiście równych reguł gry dla 
wszystkich podmiotów,

E. biorąc pod uwagę, że zadaniem polityki 
konkurencji UE winno być 
przeciwdziałanie obecny trend zmierzający 
do koncentracji w sektorach bankowych 
państw członkowskich oraz wśród 
dostawców rozliczeniowych usług 
płatniczych,

Or. de

Poprawka 6
Antolín Sánchez Presedo

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że różnorodność 
modeli prawnych oraz celów biznesowych 
podmiotów finansowych w sektorze 
bankowości detalicznej (banki, banki 
oszczędnościowe, spółdzielnie, itd.) 
stanowi podstawową zaletę europejskiej 
gospodarki wzbogacającą ten sektor, 
odpowiadającą pluralistycznej strukturze 
rynku i pomagającą zwiększyć 
konkurencję na rynku wewnętrznym,

Or. es

Poprawka 7
John Purvis

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. biorąc pod uwagę konieczność 
zapewnienia równowagi pomiędzy 
wysokim stopniem ochrony konsumentów 
i właściwym funkcjonowaniem jednolitego 
rynku,

F. biorąc pod uwagę konieczność 
zapewnienia równowagi pomiędzy 
ochroną konsumentów i właściwym 
funkcjonowaniem jednolitego rynku,

Or. en

Poprawka 8
Antolín Sánchez Presedo

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wspiera zintegrowane podejście Komisji 
obejmujące wspieranie polityk rynku 
wewnętrznego i dobrze ukierunkowane 
badania sektorowe; niemniej jednak 

1. wspiera zintegrowane podejście Komisji 
obejmujące wspieranie polityk rynku 
wewnętrznego i dobrze ukierunkowane 
badania sektorowe; niemniej jednak 
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wyraża ubolewanie z powodu terminu tego 
badania sektorowego i zachęca Komisję do 
kontynuacji swoich prac, kiedy tylko 
dyrektywa w sprawie adekwatności 
kapitałowej, jednolity obszar płatności w
euro (SEPA), dyrektywy w sprawie usług 
finansowych i dyrektywa w sprawie 
kredytu konsumenckiego przyniosą skutki 
w praktyce;

wyraża ubolewanie ze względu na to, że 
nie zbadano, w jaki sposób warunki 
polityki monetarnej przenoszone są na 
rynek detaliczny oraz z powodu terminu 
tego badania sektorowego i zachęca 
Komisję do kontynuacji swoich prac, kiedy 
tylko dyrektywa w sprawie adekwatności 
kapitałowej, jednolity obszar płatności w 
euro (SEPA), dyrektywy w sprawie usług 
finansowych i dyrektywa w sprawie 
kredytu konsumenckiego przyniosą skutki 
w praktyce;

Or. es

Poprawka 9
Othmar Karas

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża ubolewanie, że badanie Komisji 
nie bierze dostatecznie pod uwagę 
szczególnego charakteru ściśle 
regulowanego sektora bankowego i 
znaczenia kultury, zwyczajów i języków w 
wyborze przez konsumentów produktów 
finansowych;

2. wyraża ubolewanie, że badanie Komisji 
nie bierze dostatecznie pod uwagę 
szczególnego charakteru ściśle 
regulowanego sektora bankowego i
znaczenia kultury, zwyczajów i języków w 
wyborze przez konsumentów produktów 
finansowych; ponadto wyraża 
zaniepokojenie, że dokonywana przez 
Komisję ocena integracji rynku opiera się 
na zbyt małej liczbie wskaźników 
ekonomicznych i w związku z tym może 
nienależycie odzwierciedlać właściwości 
dynamicznie rozwijającego się 
i konkurencyjnego sektora bankowości 
detalicznej;

Or. en
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Poprawka 10
Andrea Losco

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża ubolewanie, że badanie Komisji 
nie bierze dostatecznie pod uwagę 
szczególnego charakteru ściśle 
regulowanego sektora bankowego i 
znaczenia kultury, zwyczajów i języków w 
wyborze przez konsumentów produktów 
finansowych;

2. wyraża ubolewanie, że badanie Komisji 
nie bierze dostatecznie pod uwagę faktu, że 
brak mobilności klientów w Unii 
Europejskiej nie zawsze oznacza niższy 
poziom konkurencyjności, ale często 
wynika z innych czynników, takich jak 
szczególny charakter ściśle regulowanego 
sektora bankowego, znaczenie kultury, 
zwyczajów i języków w wyborze przez 
konsumentów produktów finansowych 
oraz długotrwałe relacje opierające się na 
zaufaniu, które często tworzą się pomiędzy 
bankiem a klientem, w szczególności 
w kontekście obszarów peryferyjnych UE;

Or. it

Poprawka 11
Ieke van den Burg

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża ubolewanie, że badanie Komisji 
nie bierze dostatecznie pod uwagę 
szczególnego charakteru ściśle 
regulowanego sektora bankowego i 
znaczenia kultury, zwyczajów i języków w 
wyborze przez konsumentów produktów 
finansowych;

2. wyraża ubolewanie, że badanie Komisji 
nie bierze dostatecznie pod uwagę 
szczególnego charakteru ściśle 
regulowanego sektora bankowego i 
znaczenia kultury, zwyczajów i języków w 
wyborze przez konsumentów produktów 
finansowych i ochronie konsumentów;

Or. en
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Poprawka 12
Harald Ettl

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. przypomina, że polityka konkurencji 
stanowi skuteczny instrument tworzenia 
rynku wewnętrznego, ale dążenie do 
większej konkurencji nie powinno 
prowadzić do gorszego zarządzania 
ryzykiem w sektorze bankowym i zagrażać 
stabilności szczególnie ważnego i 
strategicznego sektora gospodarki 
światowej; podkreśla, że zaufanie 
konsumentów jest niezbędne do dalszego 
rozwoju usług finansowych;

3. przypomina, że polityka konkurencji 
stanowi skuteczny instrument tworzenia 
rynku wewnętrznego, ale dążenie do 
większej konkurencji nie powinno 
prowadzić do gorszego zarządzania 
ryzykiem w sektorze bankowym i zagrażać 
stabilności szczególnie ważnego i 
strategicznego sektora gospodarki 
światowej; podkreśla, że zaufanie 
konsumentów jest niezbędne do dalszego 
rozwoju usług finansowych oraz że 
promowanie przekazywania 
konsumentom informacji na temat usług 
finansowych jest konieczne do 
wzmocnienia roli konsumentów jako 
uczestników rynku;

Or. de

Poprawka 13
John Purvis

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. przypomina, że polityka konkurencji 
stanowi skuteczny instrument tworzenia 
rynku wewnętrznego, ale dążenie do 
większej konkurencji nie powinno 
prowadzić do gorszego zarządzania 
ryzykiem w sektorze bankowym i zagrażać 
stabilności szczególnie ważnego i 
strategicznego sektora gospodarki 
światowej; podkreśla, że zaufanie 
konsumentów jest niezbędne do dalszego 
rozwoju usług finansowych;

3. przypomina, że polityka konkurencji 
stanowi skuteczny instrument tworzenia 
rynku wewnętrznego, ale dążenie do 
większej konkurencji nie powinno 
prowadzić do gorszego zarządzania 
ryzykiem w sektorze bankowym i zagrażać 
stabilności szczególnie ważnego i 
strategicznego sektora gospodarki 
światowej; podkreśla, że zarówno zaufanie 
rynkowe, jak i zaufanie konsumentów jest 
niezbędne do dalszego rozwoju usług 
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finansowych;

Or. en

Poprawka 14
Andrea Losco

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. zauważa, że wysoce zróżnicowane 
ramy regulacyjne stanowią utrudnienie w 
rozwoju transgranicznych dostaw usług 
bankowych. Popiera zatem inicjatywę 
Komisji zmierzającą do ponownego 
rozpoczęcia rozpatrywań dotyczących 
dyrektywy 2002/65/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 września 
2002 r. w sprawie sprzedaży 
konsumentom usług finansowych na 
odległość1, które muszą również objąć 
przegląd dyrektyw w sprawie handlu 
elektronicznego2 oraz podpisów 
elektronicznych3 w celu skutecznego 
umożliwienia im osiągnięcia wytyczonych 
celów;

Or. it

                                               
1 DZ. U. L 271, 9.10.2002, s. 16, ostatnio zmieniona dyrektywą 2007/64/WE (Dz. U. L 319, 5.12.2007, s. 1).
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/31/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie 
niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu 
elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz. U. L 178, 
17.7.2000, s. 1).

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie 
wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych (Dz. U. L 13, 19.1.2000, s. 12).
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Poprawka 15
Andrea Losco

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. stoi na stanowisku, że nawet 
wdrożenie przepisów przeciwdziałających 
praniu pieniędzy może stanowić 
przeszkodę dla mobilności klientów 
w odniesieniu na przykład do otwierania 
transgranicznych rachunków bieżących, 
biorąc pod uwagę różnorodne wymogi 
w zakresie identyfikacji oraz weryfikacji, 
które muszą spełniać banki. Wzywa 
Komisję do oceny wpływu przepisów 
zawartych w prawodawstwie dotyczącym 
zapobiegania praniu pieniędzy na 
mobilność klientów;

Or. it

Poprawka 16
Margarita Starkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. zwraca się do Komisji o opublikowanie 
pełnych danych uzyskanych z badań 
przeprowadzonych w sektorze, w tym 
odrębnych wskaźników przypisanych 
działaniom poszczególnych instytucji 
finansowych, ułatwiając tym samym 
skuteczne wywieranie wzajemnej presji, co 
może doprowadzić do obniżenia kosztów 
dla konsumentów; 

Or. en
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Poprawka 17
Sahra Wagenknecht

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. zauważa, że instytucje finansowe 
zorientowane na społeczeństwo lub 
interesy członków przynoszą niezbędny 
wkład w Europę społeczną i stabilność 
rynków finansowych; stoi na stanowisku, 
że współpraca pomiędzy poszczególnymi 
bankami oszczędnościowymi oraz 
spółdzielczymi nie ogranicza konkurencji, 
ale że konkurencja jest wzmacniana dzięki 
istnieniu publicznych i spółdzielczych 
grup bankowych; stoi na stanowisku, że 
europejska polityka w dziedzinie 
konkurencji nie może pośrednio lub 
bezpośrednio dyskryminować modelu 
biznesowego opierającego się na bardziej 
społecznie zorientowanych instytucjach 
finansowych;

Or. de

Poprawka 18
Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca się do Komisji o podjęcie działań 
na rzecz ułatwienia mobilności klientów, 
aby mieli oni możliwość zmiany 
operatorów, tym samym wzmacniając 
zdrową konkurencję pomiędzy 
operatorami; oczekuje zapewnienia 
ciągłości obsługi nawet po zamknięciu 
rachunku bieżącego lub zmianie 
usługodawcy i w celu uniknięcia 
nakładania się jakichkolwiek usług; 

4. zwraca się do Komisji o podjęcie działań 
na rzecz ułatwienia mobilności klientów, 
aby mieli oni możliwość zmiany 
operatorów, tym samym wzmacniając 
zdrową konkurencję pomiędzy 
operatorami; oczekuje niezakłóconego 
świadczenia usług po zmianie 
usługodawcy;
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Or. en

Poprawka 19
Othmar Karas

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca się do Komisji o podjęcie działań 
na rzecz ułatwienia mobilności klientów, 
aby mieli oni możliwość zmiany 
operatorów, tym samym wzmacniając 
zdrową konkurencję pomiędzy 
operatorami; oczekuje zapewnienia 
ciągłości obsługi nawet po zamknięciu 
rachunku bieżącego lub zmianie 
usługodawcy i w celu uniknięcia 
nakładania się jakichkolwiek usług;

4. zwraca się do Komisji o podjęcie 
w przypadku uzasadnionej konieczności
działań na rzecz ułatwienia mobilności 
klientów, aby mieli oni możliwość zmiany 
operatorów, tym samym wzmacniając 
zdrową konkurencję pomiędzy 
operatorami; oczekuje zapewnienia 
ciągłości obsługi na cały okres, w którym 
oferowana jest zamiana usług nawet po 
zamknięciu rachunku bieżącego lub 
zmianie usługodawcy;

Or. en

Poprawka 20
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca się do Komisji o podjęcie działań 
na rzecz ułatwienia mobilności klientów, 
aby mieli oni możliwość zmiany 
operatorów, tym samym wzmacniając 
zdrową konkurencję pomiędzy 
operatorami; oczekuje zapewnienia 
ciągłości obsługi nawet po zamknięciu 
rachunku bieżącego lub zmianie 
usługodawcy i w celu uniknięcia 
nakładania się jakichkolwiek usług;

4. zwraca się do Komisji o podjęcie działań 
na rzecz ułatwienia mobilności klientów, 
aby mieli oni możliwość zmiany 
operatorów, tym samym wzmacniając 
zdrową konkurencję pomiędzy 
operatorami; oczekuje zapewnienia, 
w największym możliwym stopniu,
ciągłości obsługi nawet po zmianie
rachunku bieżącego lub zmianie 
usługodawcy;

Or. en



AM\715519PL.doc 13/49 PE402.858v02-00

PL

Poprawka 21
John Purvis

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca się do Komisji o podjęcie 
działań na rzecz ułatwienia mobilności 
klientów, aby mieli oni możliwość zmiany 
operatorów, tym samym wzmacniając 
zdrową konkurencję pomiędzy 
operatorami; oczekuje zapewnienia 
ciągłości obsługi nawet po zamknięciu 
rachunku bieżącego lub zmianie 
usługodawcy i w celu uniknięcia 
nakładania się jakichkolwiek usług;

4. zwraca się do Komisji o monitorowanie 
postępów czynionych przez państwa 
członkowskie w ułatwianiu mobilności 
klientów, aby mogli łatwiej dokonywać
zmiany operatorów, tym samym 
wzmacniając zdrową konkurencję 
pomiędzy operatorami; oczekuje 
zapewnienia ciągłości obsługi nawet po 
zamknięciu rachunku bieżącego lub 
zmianie usługodawcy i w celu uniknięcia 
nakładania się jakichkolwiek usług;

Or. en

Poprawka 22
Harald Ettl

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. stanowczo twierdzi, że uproszczenie 
regulacji w zakresie usług finansowych 
oraz likwidacja barier dla mobilności 
klientów nie powinny prowadzić do 
obniżenia standardów w dziedzinie 
ochrony konsumenta w państwach 
członkowskich;

Or. de
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Poprawka 23
Othmar Karas

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zaleca niskie koszty lub brak kosztów za 
zamknięcie rachunku w celu wspierania 
mobilności i konkurencji; zwraca się do 
Komisji o określenie najlepszej praktyki 
w sprawie szybkich i skutecznych procedur 
zmiany rachunków, biorąc pod uwagę 
zarówno okres realizacji procedury, jak i 
związane z nią koszty; uważa, że zmiana 
rachunków bieżących nie powinna 
wyrządzać klientom jakiejkolwiek szkody;
sprzeciwia się wszelkim niepotrzebnym 
powiązaniom umownym utrudniającym 
mobilność klientów;

5. zaleca jedynie uzasadnione koszty za 
zamknięcie rachunku w celu wspierania 
mobilności i konkurencji; zwraca się do 
Komisji o przeprowadzenie szczegółowych 
analiz obejmujących koszty i zyski 
wynikające z istniejących krajowych 
przepisów i praktyk przed określeniem 
najlepszej praktyki w sprawie szybkich 
i skutecznych procedur zmiany rachunków; 
uważa, że zmiana rachunków bieżących 
nie powinna wyrządzać klientom 
jakiejkolwiek szkody; sprzeciwia się 
wszelkim niepotrzebnym powiązaniom 
umownym utrudniającym mobilność 
klientów;

Or. en

Poprawka 24
Gianni Pittella

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zaleca niskie koszty lub brak kosztów za 
zamknięcie rachunku w celu wspierania 
mobilności i konkurencji; zwraca się do 
Komisji o określenie najlepszej praktyki
w sprawie szybkich i skutecznych procedur 
zmiany rachunków, biorąc pod uwagę
zarówno okres realizacji procedury, jak i 
związane z nią koszty; uważa, że zmiana 
rachunków bieżących nie powinna 
wyrządzać klientom jakiejkolwiek szkody;
sprzeciwia się wszelkim niepotrzebnym 
powiązaniom umownym utrudniającym 

5. zaleca niskie koszty lub brak kosztów za 
zamknięcie rachunku w celu wspierania 
mobilności i konkurencji; zachęca 
podmioty działające w sektorze do 
określenia najlepszych praktyk w sprawie 
szybkich i skutecznych procedur zmiany 
rachunków na poziomie krajowym, 
zarówno w świetle istniejących 
najlepszych praktyk, okresu realizacji 
procedury, jak i związanych z nią kosztów; 
uważa, że zmiana rachunków bieżących 
nie powinna wyrządzać klientom 
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mobilność klientów; jakiejkolwiek szkody; sprzeciwia się 
wszelkim niepotrzebnym powiązaniom 
umownym utrudniającym mobilność 
klientów;

Or. it

Poprawka 25
John Purvis

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zaleca niskie koszty lub brak kosztów za 
zamknięcie rachunku w celu wspierania 
mobilności i konkurencji; zwraca się do 
Komisji o określenie najlepszej praktyki 
w sprawie szybkich i skutecznych procedur 
zmiany rachunków, biorąc pod uwagę 
zarówno okres realizacji procedury, jak i 
związane z nią koszty; uważa, że zmiana 
rachunków bieżących nie powinna 
wyrządzać klientom jakiejkolwiek szkody;
sprzeciwia się wszelkim niepotrzebnym 
powiązaniom umownym utrudniającym 
mobilność klientów;

5. zaleca niskie koszty lub brak kosztów za 
zamknięcie rachunku w celu wspierania 
mobilności i konkurencji; zachęca 
przemysł sektora bankowego UE do 
rozwoju i zwraca się do Komisji o 
monitorowanie i rozpowszechnianie
najlepszej praktyki w sprawie szybkich i 
skutecznych procedur zmiany rachunków, 
biorąc pod uwagę zarówno okres realizacji 
procedury, jak i związane z nią koszty;
uważa, że zmiana rachunków bieżących 
nie powinna wyrządzać klientom 
jakiejkolwiek szkody; sprzeciwia się 
wszelkim niepotrzebnym powiązaniom 
umownym utrudniającym mobilność 
klientów;

Or. en

Poprawka 26
Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zaleca niskie koszty lub brak kosztów za 
zamknięcie rachunku w celu wspierania 
mobilności i konkurencji; zwraca się do 

5. zaleca niskie koszty lub brak kosztów za 
zamknięcie rachunku w celu wspierania 
mobilności i konkurencji; zachęca 
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Komisji o określenie najlepszej praktyki 
w sprawie szybkich i skutecznych procedur 
zmiany rachunków, biorąc pod uwagę 
zarówno okres realizacji procedury, jak i 
związane z nią koszty; uważa, że zmiana 
rachunków bieżących nie powinna 
wyrządzać klientom jakiejkolwiek szkody;
sprzeciwia się wszelkim niepotrzebnym 
powiązaniom umownym utrudniającym 
mobilność klientów;

przemysł do zapewnienia najlepszej 
praktyki w sprawie szybkich i skutecznych 
procedur zmiany rachunków, biorąc pod 
uwagę zarówno okres realizacji procedury, 
jak i związane z nią koszty; uważa, że 
zmiana rachunków bieżących nie powinna 
wyrządzać klientom jakiejkolwiek szkody; 
sprzeciwia się wszelkim niepotrzebnym 
powiązaniom umownym utrudniającym 
mobilność klientów;

Or. en

Poprawka 27
Cornelis Visser

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

 5. zaleca niskie koszty lub brak kosztów 
za zamknięcie rachunku w celu wspierania 
mobilności i konkurencji; zwraca się do 
Komisji o określenie najlepszej praktyki 
w sprawie szybkich i skutecznych 
procedur zmiany rachunków, biorąc pod 
uwagę zarówno okres realizacji procedury,
jak i związane z nią koszty; uważa, że 
zmiana rachunków bieżących nie powinna 
wyrządzać klientom jakiejkolwiek szkody;
sprzeciwia się wszelkim niepotrzebnym 
powiązaniom umownym utrudniającym 
mobilność klientów;

5. zaleca niskie koszty lub brak kosztów za 
zamknięcie rachunku w celu wspierania 
mobilności i konkurencji; zaleca szybkie 
i skuteczne procedury zmiany rachunków, 
biorąc pod uwagę zarówno okres realizacji 
procedury, jak i związane z nią koszty; 
uważa, że zmiana rachunków bieżących 
nie powinna wyrządzać klientom 
jakiejkolwiek szkody; sprzeciwia się 
wszelkim niepotrzebnym powiązaniom 
umownym utrudniającym mobilność 
klientów;

Or. nl

Poprawka 28
Othmar Karas

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla, że w odniesieniu do 
sprzedaży wiązanej należy wprowadzić 
wyraźne rozróżnienie z jednej strony 
pomiędzy połączeniem produktów 
korzystnym zarówno dla klienta, jak i dla 
banku i wspólnym dla wszystkich gałęzi 
gospodarki, a praktykami wynikającymi 
z nieuczciwej konkurencji z drugiej;

Or. en

Poprawka 29
Sahra Wagenknecht

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
badań na temat dostępu do podstawowych 
usług finansowych w Unii Europejskiej 
oraz do rozwinięcia najlepszych praktyk 
w zakresie poprawiania poziomu 
udostępniania rachunków oraz 
rozwiązania problemu osób nie 
posiadających rachunku; 

Or. de

Poprawka 30
Gianni Pittella

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że informacje dostarczane 
konsumentom mają istotne znaczenie, ale 
same w sobie nie wystarczą, aby zapewnić 

6. uważa, że informacje dostarczane 
konsumentom mają zasadnicze znaczenie 
dla zapewnienia konkurencji wśród 



PE402.858v02-00 18/49 AM\715519PL.doc

PL

konkurencję pomiędzy bankami; zwraca 
się o udzielenie informacji, które są lepszej 
jakości i bardziej czytelne; uważa, że 
obecnie konsumenci mają trudności i 
ponoszą znaczne koszty, aby je uzyskać;

banków; zwraca się o udzielenie 
informacji, które są lepszej jakości i 
bardziej czytelne i stąd rzeczywiście 
dostępne dla konsumentów; uważa, że 
obecnie konsumenci mają trudności i 
ponoszą znaczne koszty, aby uzyskać te 
informacje; wzywa do rozwijania 
programów edukacji w zakresie finansów 
nakierowanych na poziom świadomości 
konsumentów w odniesieniu do 
możliwości, jakimi dysponują w zakresie 
zarządzania pieniędzmi;

Or. it

Poprawka 31
Othmar Karas

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że informacje dostarczane 
konsumentom mają istotne znaczenie, ale 
same w sobie nie wystarczą, aby zapewnić 
konkurencję pomiędzy bankami; zwraca 
się o udzielenie informacji, które są lepszej 
jakości i bardziej czytelne; uważa, że 
obecnie konsumenci mają trudności i 
ponoszą znaczne koszty, aby uzyskać 
informacje;

6. uważa, że informacje dostarczane 
konsumentom mają istotne znaczenie, ale 
same w sobie nie wystarczą, aby zapewnić 
konkurencję pomiędzy bankami; zwraca 
się o udzielenie informacji, które są lepszej 
jakości i bardziej czytelne; uważa, że 
obecnie w niektórych państwach 
członkowskich konsumenci mają 
trudności, aby uzyskać informacje;

Or. en

Poprawka 32
Andrea Losco

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że informacje dostarczane 6. uważa, że informacje dostarczane 
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konsumentom mają istotne znaczenie, ale 
same w sobie nie wystarczą, aby zapewnić 
konkurencję pomiędzy bankami; zwraca 
się o udzielenie informacji, które są lepszej 
jakości i bardziej czytelne; uważa, że 
obecnie konsumenci mają trudności i 
ponoszą znaczne koszty, aby je uzyskać;

konsumentom mają istotne znaczenie, ale 
same w sobie nie wystarczą, aby zapewnić 
konkurencję pomiędzy bankami; zwraca 
się o udzielenie informacji, które są lepszej 
jakości i bardziej czytelne; uważa, że 
obecnie uzyskanie ich jest uciążliwe dla 
konsumentów;

Or. it

Poprawka 33
Cornelis Visser

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że informacje dostarczane 
konsumentom mają istotne znaczenie, ale 
same w sobie nie wystarczą, aby zapewnić 
konkurencję pomiędzy bankami; zwraca 
się o udzielenie informacji, które są lepszej 
jakości i bardziej czytelne; uważa, że 
obecnie konsumenci mają trudności i 
ponoszą znaczne koszty, aby je uzyskać;

6. uważa, że informacje dostarczane 
konsumentom mają istotne znaczenie, ale 
same w sobie nie wystarczą, aby zapewnić 
konkurencję pomiędzy bankami; zwraca 
się o udzielenie informacji, które są lepszej 
jakości, bardziej czytelne i zwięzłe; uważa, 
że obecnie konsumenci mają trudności i 
ponoszą znaczne koszty, aby je uzyskać;

Or. nl

Poprawka 34
Alexander Radwan

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wspiera wysiłki Komisji oraz 
przedstawicieli przemysłu usług 
finansowych zmierzające do podniesienia 
poziomu wiedzy konsumentów na temat 
produktów związanych z usługami 
finansowymi oraz realizowania 
programów edukacyjnych w tej dziedzinie, 
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jako że informacje dostarczane przez 
dostawców produktów związanych 
z usługami finansowymi muszą również 
być rozumiane i wykorzystywane przez 
klientów;

Or. de

Poprawka 35
Othmar Karas

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. uznaje, że istnieje napięcie pomiędzy 
zapobieganiem przeładowaniu 
informacjami a dostarczaniem 
konsumentom wystarczających 
informacji; popiera przedkładanie jakości 
informacji nad ilość; wzywa zatem 
Komisję, aby zaprosiła organizacje 
konsumenckie do zdefiniowania, które 
informacje uznają za konieczne, aby 
umożliwić konsumentom dokonywanie 
odpowiednich wyborów; 

Or. en

Poprawka 36
Margarita Starkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. detalicznym instytucjom finansowym 
zezwala się na udzielanie i otrzymywanie 
pewnych zachęt podległych jedynie 
konkretnym warunkom i o ile ujawniane 
są one klientowi, bądź jeśli udzielane są 
klientowi lub od niego otrzymywane, bądź 
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udzielane są przedstawicielowi klienta lub 
od niego otrzymywane.

Or. en

Poprawka 37
John Purvis

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca się do Komisji o podjęcie 
działań mających na celu egzekwowanie 
obowiązków banków w zakresie 
przedkładania konsumentom przed 
otwarciem rachunku jednolitego 
dokumentu zawierającego krótki opis 
wszystkich kosztów, w tym kosztów 
zamknięcia rachunku;

7. zwraca się do Komisji o uwzględnienie 
istniejących krajowych przepisów 
z zakresu samoregulacji przy 
rozpatrywaniu obowiązków banków 
w zakresie przedkładania konsumentom 
przed otwarciem rachunku jednolitego 
dokumentu zawierającego krótki opis 
wszystkich kosztów, w tym kosztów 
zamknięcia rachunku;

Or. en

Poprawka 38
Othmar Karas

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca się do Komisji o podjęcie 
działań mających na celu egzekwowanie 
obowiązków banków w zakresie
przedkładania konsumentom przed 
otwarciem rachunku jednolitego 
dokumentu zawierającego krótki opis 
wszystkich kosztów, w tym kosztów 
zamknięcia rachunku;

7. zwraca się do Komisji o zachęcenie 
banków do przedkładania konsumentom 
przed otwarciem rachunku jednolitego, 
jasno sformułowanego dokumentu 
zawierającego krótki opis wszystkich 
kosztów;

Or. en
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Poprawka 39
Sharon Bowles

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca się do Komisji o podjęcie działań 
mających na celu egzekwowanie 
obowiązków banków w zakresie 
przedkładania konsumentom przed 
otwarciem rachunku jednolitego 
dokumentu zawierającego krótki opis 
wszystkich kosztów, w tym kosztów
zamknięcia rachunku;

7. zwraca się do Komisji o podjęcie działań 
mających na celu egzekwowanie 
obowiązków banków w zakresie 
przedkładania konsumentom przez 
otwarciem rachunku zwięzłego zestawienia 
wyszczególniającego wszystkie koszty, 
w tym koszty zamknięcia rachunku;

Or. en

Poprawka 40
Cornelis Visser

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca się do Komisji o podjęcie działań 
mających na celu egzekwowanie 
obowiązków banków w zakresie 
przedkładania konsumentom przez 
otwarciem rachunku jednolitego 
dokumentu zawierającego krótki opis 
wszystkich kosztów, w tym kosztów 
zamknięcia rachunku;

7. zwraca się do Komisji o podjęcie działań 
mających na celu egzekwowanie 
obowiązków banków w zakresie 
przedkładania konsumentom przez 
otwarciem rachunku dokumentu 
w formacie A4 zawierającego krótki opis 
wszystkich kosztów, w tym kosztów 
zamknięcia rachunku;

Or. nl

Poprawka 41
Cornelis Visser

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. zaleca stworzenie jednolitego prospektu 
europejskiego, umożliwiającego 
usługodawcom opisywanie swoich 
podstawowych produktów oraz 
związanych z nimi kosztów i warunków w 
celu umożliwienia ich łatwego i 
przejrzystego porównania, na co nie 
pozwalają obecnie produkty powiązane;
zaleca ustanowienie zarówno 
niezależnego europejskiego kontrolera w 
celu zagwarantowania jakości 
dostarczanych informacji, jak i 
ogólnoeuropejskiego systemu 
umożliwiającego łatwe i darmowe 
porównanie usług transgranicznych;

skreślony

Or. nl

Poprawka 42
John Purvis

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zaleca stworzenie jednolitego prospektu 
europejskiego, umożliwiającego 
usługodawcom opisywanie swoich 
podstawowych produktów oraz 
związanych z nimi kosztów i warunków w 
celu umożliwienia ich łatwego i 
przejrzystego porównania, na co nie 
pozwalają obecnie produkty powiązane;
zaleca ustanowienie zarówno 
niezależnego europejskiego kontrolera w 
celu zagwarantowania jakości 
dostarczanych informacji, jak i 
ogólnoeuropejskiego systemu 
umożliwiającego łatwe i darmowe 
porównanie usług transgranicznych;

8. z zadowoleniem przyjmuje 
przeprowadzone przez Komisję badania 
ram regulacyjnych dla detalicznych 
produktów inwestycyjnych i ufa, że 
doprowadzi to do lepszego ujawniania 
kosztów, ryzyka oraz warunków, i tym 
samym zapewni przydatne porównania na 
poziomie transgranicznym;

Or. en
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Poprawka 43
Othmar Karas

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zaleca stworzenie jednolitego prospektu
europejskiego, umożliwiającego 
usługodawcom opisywanie swoich 
podstawowych produktów oraz 
związanych z nimi kosztów i warunków w 
celu umożliwienia ich łatwego i 
przejrzystego porównania, na co nie 
pozwalają obecnie produkty powiązane;
zaleca ustanowienie zarówno 
niezależnego europejskiego kontrolera w 
celu zagwarantowania jakości 
dostarczanych informacji, jak i 
ogólnoeuropejskiego systemu 
umożliwiającego łatwe i darmowe 
porównanie usług transgranicznych;

8. zaleca stworzenie dobrowolnego, 
jednolitego standardu europejskiego, 
umożliwiającego usługodawcom 
dostarczanie klientom informacji na temat
swoich podstawowych produktów oraz 
związanych z nimi kosztów i warunków 
w celu umożliwienia ich łatwego 
i przejrzystego porównania, na co nie 
pozwalają obecnie produkty powiązane;

Or. en

Poprawka 44
Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zaleca stworzenie jednolitego prospektu 
europejskiego, umożliwiającego 
usługodawcom opisywanie swoich 
podstawowych produktów oraz 
związanych z nimi kosztów i warunków w 
celu umożliwienia ich łatwego i 
przejrzystego porównania, na co nie 
pozwalają obecnie produkty powiązane;
zaleca ustanowienie zarówno 
niezależnego europejskiego kontrolera w 

8. zaleca stworzenie jednolitego standardu 
europejskiego, umożliwiającego dostawcy 
dostarczanie klientom informacji na temat
swoich podstawowych produktów oraz 
związanych z nimi kosztów i warunków 
w celu umożliwienia ich łatwego 
i przejrzystego porównania;
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celu zagwarantowania jakości 
dostarczanych informacji, jak i 
ogólnoeuropejskiego systemu 
umożliwiającego łatwe i darmowe 
porównanie usług transgranicznych;

Or. en

Poprawka 45
Margarita Starkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zaleca stworzenie jednolitego prospektu 
europejskiego, umożliwiającego 
usługodawcom opisywanie swoich 
podstawowych produktów oraz
związanych z nimi kosztów i warunków w 
celu umożliwienia ich łatwego i 
przejrzystego porównania, na co nie 
pozwalają obecnie produkty powiązane;
zaleca ustanowienie zarówno niezależnego 
europejskiego kontrolera w celu 
zagwarantowania jakości dostarczanych
informacji, jak i ogólnoeuropejskiego 
systemu umożliwiającego łatwe i darmowe 
porównanie usług transgranicznych;

8. zaleca stworzenie jednolitego prospektu 
europejskiego, umożliwiającego 
usługodawcom opisywanie swoich 
podstawowych produktów oraz 
związanych z nimi kosztów i warunków w 
celu umożliwienia ich łatwego i 
przejrzystego porównania, na co nie 
pozwalają obecnie produkty powiązane; 
wzywa do ujawniania kosztów łańcucha 
wartości detalicznych produktów 
finansowych celem zapewnienia równych 
reguł konkurencji; wzywa państwa 
członkowskie do rozważenia powołania 
instytucji niezależnego krajowego 
rzecznika odpowiedzialnego za usługi 
finansowe;

Or. en

Poprawka 46
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zaleca stworzenie jednolitego prospektu 8. zaleca stworzenie jednolitego prospektu 
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europejskiego, umożliwiającego 
usługodawcom opisywanie swoich 
podstawowych produktów oraz 
związanych z nimi kosztów i warunków w 
celu umożliwienia ich łatwego i 
przejrzystego porównania, na co nie 
pozwalają obecnie produkty powiązane;
zaleca ustanowienie zarówno 
niezależnego europejskiego kontrolera w 
celu zagwarantowania jakości 
dostarczanych informacji, jak i 
ogólnoeuropejskiego systemu 
umożliwiającego łatwe i darmowe 
porównanie usług transgranicznych;

europejskiego, umożliwiającego 
usługodawcom opisywanie swoich 
podstawowych produktów oraz 
związanych z nimi kosztów i warunków w 
celu umożliwienia ich łatwego i 
przejrzystego porównania, w przypadkach, 
gdy nie pozwalają obecnie na to produkty 
powiązane; 

Or. en

Poprawka 47
Gianni Pittella

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zaleca stworzenie jednolitego prospektu 
europejskiego, umożliwiającego 
usługodawcom opisywanie swoich 
podstawowych produktów oraz 
związanych z nimi kosztów i warunków w 
celu umożliwienia ich łatwego i 
przejrzystego porównania, na co nie 
pozwalają obecnie produkty powiązane;
zaleca ustanowienie zarówno niezależnego 
europejskiego kontrolera w celu 
zagwarantowania jakości dostarczanych 
informacji, jak i ogólnoeuropejskiego 
systemu umożliwiającego łatwe i darmowe 
porównanie usług transgranicznych;

8. zaleca stworzenie jednolitego prospektu 
europejskiego zawierającego sekcję 
wyszczególniającą standardowe pozycje 
związane z kosztami dla różnych krajów
w celu umożliwienia ich łatwego 
i przejrzystego porównania, na co nie 
pozwalają obecnie produkty powiązane; 
zaleca ustanowienie zarówno niezależnego 
europejskiego kontrolera w celu 
zagwarantowania jakości dostarczanych 
informacji, jak i europejskiej platformy 
elektronicznej umożliwiającej 
klientowi/użytkownikowi dostęp do 
poszczególnych krajowych platform 
porównawczych;

Or. it
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Poprawka 48
Donata Gottardi

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. przypomina znaczenie rozwijania 
edukacji z dziedziny finansów jako 
uzupełnienia dla odpowiedniej ochrony 
konsumenta, szczególnie w dziedzinie 
bankowości detalicznej (na przykład 
pożyczki, hipoteki, zróżnicowane i 
bezpieczne oszczędzanie i inwestowanie); 
wzywa państwa członkowskie oraz sektor 
bankowy do podjęcia oraz 
skoordynowania środków mających na 
celu podniesienie poziomu wiedzy 
z zakresu finansów wśród obywateli, 
w tym dzieci, młodzieży, pracowników 
i emerytów, w celu kształcenia 
konsumentów i wzmocnienia ich 
świadomości, tak aby mogli oni 
wyszukiwać lepsze, tańsze i bardziej 
odpowiednie produkty i usługi, a także 
w celu zwiększenia konkurencji, jakości 
i innowacji w przemyśle bankowym; 
przypomina, że pewni inwestorzy mogą 
zapewnić dodatkową płynność rynkom 
kapitałowym;

Or. en

Poprawka 49
Othmar Karas

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla znaczenie wiarygodnych 
danych dla banków udzielających 
kredytów, dostępnych na zasadzie 
rzetelności i przejrzystości; niemniej 

9. podkreśla znaczenie wiarygodnych 
danych dla banków udzielających 
kredytów, dostępnych na zasadzie 
rzetelności i przejrzystości; niemniej 
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jednak kładzie nacisk na konieczność 
ochrony danych osobowych konsumentów;
zwraca się do Komisji o przedłożenie 
wniosków dotyczących interoperacyjności 
rejestrów danych, jednocześnie 
przestrzegając praw konsumentów do 
prywatności, dostępu i sprostowania;

jednak kładzie nacisk na konieczność 
ochrony danych osobowych konsumentów 
jak również na ich prawo do dostępu 
isprostowania; z zadowoleniem przyjmuje 
fakt, że Komisja zamierza powołać grupę 
ekspertów ds. historii kredytowej, która 
ma pomóc Komisji w opracowaniu 
stosownych środków;

Or. en

Poprawka 50
Jean-Paul Gauzès

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla znaczenie wiarygodnych 
danych dla banków udzielających 
kredytów, dostępnych na zasadzie 
rzetelności i przejrzystości; niemniej 
jednak kładzie nacisk na konieczność 
ochrony danych osobowych konsumentów;
zwraca się do Komisji o przedłożenie 
wniosków dotyczących interoperacyjności 
rejestrów danych, jednocześnie 
przestrzegając praw konsumentów do 
prywatności, dostępu i sprostowania;

9. podkreśla znaczenie wiarygodnych 
danych kredytowych i danych 
o oszustwach dla banków i innych 
podmiotów udzielających kredytów, 
dostępnych na zasadzie rzetelności 
i przejrzystości; niemniej jednak kładzie 
nacisk na konieczność ochrony danych 
osobowych konsumentów; wzywa Komisję 
do określenia przeszkód stojących na 
drodze do wymiany danych o kredytach 
i oszustwach;

Or. en

Poprawka 51
Harald Ettl

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla znaczenie wiarygodnych 
danych dla banków udzielających 
kredytów, dostępnych na zasadzie 

9. podkreśla znaczenie wiarygodnych 
danych dla banków udzielających 
kredytów, dostępnych na zasadzie 



AM\715519PL.doc 29/49 PE402.858v02-00

PL

rzetelności i przejrzystości; niemniej 
jednak kładzie nacisk na konieczność 
ochrony danych osobowych konsumentów;
zwraca się do Komisji o przedłożenie 
wniosków dotyczących interoperacyjności 
rejestrów danych, jednocześnie 
przestrzegając praw konsumentów do 
prywatności, dostępu i sprostowania;

rzetelności i przejrzystości; niemniej 
jednak kładzie nacisk na konieczność 
ochrony danych osobowych konsumentów; 
zwraca się do Komisji o przedłożenie 
wniosków dotyczących interoperacyjności 
rejestrów danych, jednocześnie 
przestrzegając praw konsumentów do 
prywatności, dostępu i sprostowania; 
wzywa do natychmiastowego 
i obowiązkowego powiadamiania 
kredytobiorców w związku z jakimikolwiek 
zapytaniami dotyczącymi danych 
o kredytach transgranicznych celem 
zagwarantowania w możliwie 
najskuteczniejszy sposób ochrony danych;

Or. de

Poprawka 52
Gianni Pittella

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla znaczenie wiarygodnych 
danych dla banków udzielających 
kredytów, dostępnych na zasadzie 
rzetelności i przejrzystości; niemniej 
jednak kładzie nacisk na konieczność 
ochrony danych osobowych konsumentów;
zwraca się do Komisji o przedłożenie 
wniosków dotyczących interoperacyjności 
rejestrów danych, jednocześnie 
przestrzegając praw konsumentów do 
prywatności, dostępu i sprostowania;

9. podkreśla znaczenie wiarygodnych 
danych dostępnych na zasadzie rzetelności 
i przejrzystości; niemniej jednak kładzie 
nacisk na konieczność ochrony danych 
osobowych konsumentów; zwraca się do 
Komisji o przedłożenie wniosków 
dotyczących interoperacyjności rejestrów 
danych, jednocześnie przestrzegając praw 
konsumentów do prywatności, dostępu 
i sprostowania;

Or. it
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Poprawka 53
Sahra Wagenknecht

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. stoi na stanowisku, że ochrona danych 
osobowych klientów oraz prawo 
konsumentów do dostępu i sprostowania 
muszą zostać wzmocnione w całej Europie 
zanim ułatwiony zostanie wzajemny 
dostęp do rejestrów kredytowych 
i transgraniczna wymiana danych;

Or. de

Poprawka 54
Eoin Ryan

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do intensyfikacji 
swoich działań odnośnie do pośredników 
kredytowych w celu zapewnienia ochrony 
konsumentów i unikania niewłaściwych 
praktyk sprzedaży, które są szczególnie 
szkodliwe dla bardziej narażonych na nie 
społeczności;

10. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do opublikowania 
badań obejmujących analizę rynku 
pośrednictwa kredytowego w UE, 
dokonując przeglądu jego ram 
regulacyjnych oraz analizy szkód, które 
mogą ponieść konsumenci; wzywa 
Komisję, aby po zakończeniu analiz 
zbadała, czy nowe europejskie ramy 
prawne są odpowiednie do zapewnienia 
ochrony konsumentów;

Or. en
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Poprawka 55
John Purvis

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do intensyfikacji 
swoich działań odnośnie do pośredników 
kredytowych w celu zapewnienia ochrony 
konsumentów i unikania niewłaściwych 
praktyk sprzedaży, które są szczególnie 
szkodliwe dla bardziej narażonych na nie 
społeczności;

10. z zadowoleniem przyjmuje niedawno 
podjęty przez Komisję zamiar 
opublikowania badań obejmujących 
analizę rynku pośrednictwa kredytowego 
w UE, dokonania przeglądu jego ram 
regulacyjnych oraz przeprowadzenia 
analizy szkód, które mogą ponieść 
konsumenci, a następnie rozważenia, czy 
europejskie ramy prawne są odpowiednie;

Or. en

Poprawka 56
Ieke van den Burg

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do intensyfikacji 
swoich działań odnośnie do pośredników 
kredytowych w celu zapewnienia ochrony 
konsumentów i unikania niewłaściwych 
praktyk sprzedaży, które są szczególnie 
szkodliwe dla bardziej narażonych na nie 
społeczności;

10. z zadowoleniem przyjmuje prowadzone 
obecnie przez Komisję badania rynku 
pośrednictwa kredytowego; oczekuje na 
wyniki tych badań i zwraca się do Komisji 
o usprawnienie w razie konieczności ram 
prawnych w celu poprawienia ochrony 
konsumentów i unikania niewłaściwych 
praktyk sprzedaży, które są szczególnie 
szkodliwe dla bardziej narażonych na nie 
społeczności; 

Or. en
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Poprawka 57
Gianni Pittella

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do intensyfikacji 
swoich działań odnośnie do pośredników 
kredytowych w celu zapewnienia ochrony 
konsumentów i unikania niewłaściwych
praktyk sprzedaży, które są szczególnie 
szkodliwe dla bardziej narażonych na nie 
społeczności;

10. wzywa Komisję do intensyfikacji 
swoich działań odnośnie do 
agentów/brokerów kredytowych w celu 
zapewnienia ochrony konsumentów i 
unikania nieprzejrzystych praktyk 
sprzedaży, które są szczególnie szkodliwe 
dla bardziej narażonych na nie 
społeczności;

Or. it

Poprawka 58
Eoin Ryan

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca się do Komisji o wyraźne 
określenie oraz harmonizację praw i 
obowiązków pośredników, ponieważ 
często pojawiają się problemy w związku 
ze sprzedażą, zarządzaniem i 
wykonywaniem umów dotyczących usług 
finansowych; zwraca się do Komisji o 
wyraźne rozróżnienie pomiędzy 
informacjami, które muszą być 
przejrzyste, zwięzłe, czytelne i darmowe, a 
świadczeniem usług doradczych;

skreślony

Or. en
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Poprawka 59
Alexander Radwan

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca się do Komisji o wyraźne 
określenie oraz harmonizację praw i 
obowiązków pośredników, ponieważ 
często pojawiają się problemy w związku 
ze sprzedażą, zarządzaniem i 
wykonywaniem umów dotyczących usług 
finansowych; zwraca się do Komisji o
wyraźne rozróżnienie pomiędzy 
informacjami, które muszą być przejrzyste, 
zwięzłe, czytelne i darmowe, a 
świadczeniem usług doradczych;

11. zwraca się do Komisji o wyraźne 
określenie oraz harmonizację praw 
i obowiązków pośredników kierując się 
zasadą „taki sam biznes, takie samo 
ryzyko, takie same reguły”, ponieważ 
często pojawiają się problemy w związku 
ze sprzedażą, zarządzaniem 
i wykonywaniem umów dotyczących usług 
finansowych; przypomina Komisji, żeby 
wzięła pod uwagę różnicę pomiędzy 
informacjami, które muszą być przejrzyste, 
zwięzłe, czytelne i darmowe, 
a specyficznymi usługami doradczymi dla 
konsumenta; 

Or. en

Poprawka 60
Jean-Paul Gauzès

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca się do Komisji o wyraźne 
określenie oraz harmonizację praw i 
obowiązków pośredników, ponieważ 
często pojawiają się problemy w związku 
ze sprzedażą, zarządzaniem i 
wykonywaniem umów dotyczących usług 
finansowych; zwraca się do Komisji o 
wyraźne rozróżnienie pomiędzy 
informacjami, które muszą być przejrzyste, 
zwięzłe, czytelne i darmowe, a 
świadczeniem usług doradczych;

11. zwraca się do Komisji o wyraźne 
określenie oraz harmonizację praw i 
obowiązków pośredników, ponieważ 
często pojawiają się problemy w związku 
ze sprzedażą, zarządzaniem i 
wykonywaniem umów dotyczących usług 
finansowych; podkreśla znaczenie 
rozróżnienia pomiędzy rodzajami 
pośredników oraz unikania jednego 
podejścia, które miałoby zastosowanie we 
wszystkich sytuacjach; zwraca się do 
Komisji o wyraźne rozróżnienie pomiędzy 
informacjami, które muszą być przejrzyste, 
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zwięzłe, czytelne i darmowe, a 
świadczeniem usług doradczych;

Or. en

Poprawka 61
Gianni Pittella

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca się do Komisji o wyraźne 
określenie oraz harmonizację praw i 
obowiązków pośredników, ponieważ 
często pojawiają się problemy w związku 
ze sprzedażą, zarządzaniem i 
wykonywaniem umów dotyczących usług 
finansowych; zwraca się do Komisji o 
wyraźne rozróżnienie pomiędzy 
informacjami, które muszą być przejrzyste, 
zwięzłe, czytelne i darmowe, a 
świadczeniem usług doradczych;

11. zwraca się do Komisji o wyraźne 
określenie oraz harmonizację praw i 
obowiązków agentów/brokerów
kredytowych, ponieważ często pojawiają 
się problemy w związku ze sprzedażą, 
zarządzaniem i wykonywaniem umów 
dotyczących usług finansowych; zwraca 
się do Komisji o wyraźne rozróżnienie 
pomiędzy informacjami, które muszą być 
przejrzyste, zwięzłe, czytelne i darmowe, a 
świadczeniem usług doradczych;

Or. it

Poprawka 62
John Purvis

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca się do Komisji o wyraźne 
określenie oraz harmonizację praw i 
obowiązków pośredników, ponieważ 
często pojawiają się problemy w związku 
ze sprzedażą, zarządzaniem i 
wykonywaniem umów dotyczących usług 
finansowych; zwraca się do Komisji o 
wyraźne rozróżnienie pomiędzy 
informacjami, które muszą być przejrzyste, 

11. zwraca się do Komisji o wyraźne 
określenie oraz harmonizację praw 
i obowiązków pośredników przy sprzedaży 
usług finansowych; zwraca się do Komisji 
o wyraźne rozróżnienie pomiędzy 
informacjami, które muszą być przejrzyste, 
zwięzłe, czytelne i darmowe, a 
świadczeniem usług doradczych;
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zwięzłe, czytelne i darmowe, a 
świadczeniem usług doradczych;

Or. en

Poprawka 63
Sharon Bowles

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca się do Komisji o wyraźne 
określenie oraz harmonizację praw
i obowiązków pośredników, ponieważ
często pojawiają się problemy w związku 
ze sprzedażą, zarządzaniem i 
wykonywaniem umów dotyczących usług 
finansowych; zwraca się do Komisji o 
wyraźne rozróżnienie pomiędzy 
informacjami, które muszą być przejrzyste, 
zwięzłe, czytelne i darmowe, a 
świadczeniem usług doradczych;

11. zwraca się do Komisji o wyraźne 
określenie zakresu odpowiedzialności
i obowiązków pośredników, ponieważ 
często pojawiają się problemy w związku 
ze sprzedażą, zarządzaniem i 
wykonywaniem umów dotyczących usług 
finansowych; zwraca się do Komisji o 
wyraźne rozróżnienie pomiędzy 
informacjami, które muszą być przejrzyste, 
zwięzłe, czytelne i darmowe, a 
świadczeniem usług doradczych;

Or. en

Poprawka 64
Othmar Karas

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. z zadowoleniem przyjmuje dalsze 
prowadzone przez Komisję badania 
dotyczące współpracy pomiędzy bankami 
zmierzające do ocenienia, w jakich 
przypadkach mogłoby to prowadzić do 
ograniczenia konkurencji; podkreśla 
jednak, że współpraca między bankami 
może przynieść korzyści gospodarcze 
i korzyści dla konsumentów, i że 
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w związku z tym konieczna jest 
drobiazgowa analiza oraz bezstronne 
podejście;

Or. en

Poprawka 65
Jean-Paul Gauzès

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że zdecentralizowane sieci 
bankowe, takie jak banki oszczędnościowe 
i spółdzielcze gwarantują dalsze istnienie 
rynków finansowych nawet na mniejszych 
i peryferyjnych rynkach; podkreśla, że 
pluralistyczne rynki bankowe i 
różnorodność usługodawców wzmacniają
konkurencję na całym rynku bankowym 
UE, zapewniając finansowanie 
gospodarki lokalnej i ułatwianie dostępu 
do usług finansowych wszystkim 
klientom;

12. uważa, że zdecentralizowane sieci 
bankowe, takie jak banki oszczędnościowe 
i spółdzielcze jak również inne instytucje 
kredytowe przyczyniają się do 
finansowania lokalnej gospodarki oraz 
ułatwiania wszystkim konsumentom 
dostępu do usług finansowych; podkreśla, 
że pluralistyczne rynki bankowe i 
różnorodność usługodawców mogą 
wzmacniać konkurencję na całym rynku 
bankowym UE, pod warunkiem, że nie jest 
zakłócana konkurencja oraz że 
zagwarantowane są równe reguły dla 
wszystkich uczestników rynku, zgodnie 
z zasadą „taki sam biznes, takie same 
reguły”;

Or. en

Poprawka 66
Othmar Karas

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że zdecentralizowane sieci 
bankowe, takie jak banki oszczędnościowe 
i spółdzielcze gwarantują dalsze istnienie 

12. w tym kontekście uważa, że 
zdecentralizowane sieci bankowe, takie jak 
banki oszczędnościowe i spółdzielcze mają 
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rynków finansowych nawet na mniejszych 
i peryferyjnych rynkach; podkreśla, że 
pluralistyczne rynki bankowe i 
różnorodność usługodawców wzmacniają 
konkurencję na całym rynku bankowym 
UE, zapewniając finansowanie gospodarki 
lokalnej i ułatwianie dostępu do usług 
finansowych wszystkim klientom;

kluczowy wkład w dalsze istnienie rynków 
finansowych nawet na mniejszych 
i peryferyjnych rynkach oraz w rozwój 
wewnętrznego potencjału regionów; 
podkreśla, że pluralistyczne rynki bankowe 
i różnorodność usługodawców wzmacniają 
konkurencję na całym rynku bankowym 
UE, zapewniając finansowanie gospodarki 
lokalnej i ułatwianie dostępu do usług 
finansowych wszystkim klientom;

Or. en

Poprawka 67
Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że zdecentralizowane sieci 
bankowe, takie jak banki oszczędnościowe 
i spółdzielcze gwarantują dalsze istnienie
rynków finansowych nawet na mniejszych 
i peryferyjnych rynkach; podkreśla, że 
pluralistyczne rynki bankowe i 
różnorodność usługodawców wzmacniają 
konkurencję na całym rynku bankowym 
UE, zapewniając finansowanie gospodarki 
lokalnej i ułatwianie dostępu do usług 
finansowych wszystkim klientom;

12. uważa, że zdecentralizowane sieci 
bankowe, takie jak banki oszczędnościowe 
i spółdzielcze odgrywają istotną rolę 
w dalszym istnieniu rynków finansowych 
nawet na mniejszych i peryferyjnych 
rynkach; podkreśla, że pluralistyczne rynki 
bankowe i różnorodność usługodawców 
wzmacniają konkurencję na całym rynku 
bankowym UE, zapewniając finansowanie 
gospodarki lokalnej i ułatwianie dostępu do 
usług finansowych wszystkim klientom;

Or. en

Poprawka 68
Antolín Sánchez Presedo

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że zdecentralizowane sieci 12. uważa, że zdecentralizowane sieci 
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bankowe, takie jak banki oszczędnościowe 
i spółdzielcze gwarantują dalsze istnienie 
rynków finansowych nawet na mniejszych 
i peryferyjnych rynkach; podkreśla, że 
pluralistyczne rynki bankowe i 
różnorodność usługodawców wzmacniają 
konkurencję na całym rynku bankowym 
UE, zapewniając finansowanie gospodarki 
lokalnej i ułatwianie dostępu do usług 
finansowych wszystkim klientom;

bankowe, takie jak na przykład niektóre 
banki oszczędnościowe i spółdzielcze 
gwarantują dalsze istnienie rynków 
finansowych nawet na mniejszych 
i peryferyjnych rynkach; podkreśla, że
pluralistyczne rynki bankowe 
i różnorodność usługodawców wzmacniają 
konkurencję na całym rynku bankowym 
UE, zapewniając finansowanie gospodarki 
lokalnej i ułatwianie dostępu do usług 
finansowych wszystkim klientom;

Or. es

Poprawka 69
Othmar Karas

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla jednak, że wszystkie banki 
muszą przestrzegać zasad konkurencji, 
niezależnie od tego, jak są duże i jaki mają 
status prawny; przypomina jednak, że jeśli 
chodzi o status prawny, to spółdzielnie 
stanowią formę przedsiębiorstwa uznaną 
na mocy art. 48 traktatu WE i podlegającą 
postanowieniom rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. 
w sprawie statutu spółdzielni europejskiej 
(SCE)1, tak że należy uwzględniać ich 
specyficzne właściwości; 

Or. en

Poprawka 70
Antolín Sánchez Presedo

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

                                               
1 Dz.U. L 207 z 18.08.2003, s. 1.
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Projekt rezolucji Poprawka

12a. twierdzi, że niedyskryminacyjna 
współpraca pomiędzy niezależnymi 
podmiotami kredytowymi – która, 
w związku z tym, że nadal konkurują one 
ze sobą, jest wydajna i zapewnia większą 
interoperacyjność oraz różnorodność 
usług dla klientów końcowych – może 
pomóc temu sektorowi funkcjonować oraz 
może przyczynić się do osiągnięcia celów 
postawionych w ust. 12;

Or. es

Poprawka 71
Jean-Paul Gauzès

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. jest przekonany, że SEPA i dyrektywa 
w sprawie usług płatniczych powinny 
rozwiązać problem fragmentacji i braku 
konkurencji, ujawniony w wyniku 
sektorowego badania infrastruktur 
płatniczych; przypomina, że pierwszy etap 
wprowadzania SEPA został rozpoczęty 
dnia 28 stycznia 2008 r. i wymaga 
zintegrowanych platform rozrachunkowo-
rozliczeniowych, funkcjonujących na 
podstawie tych samych zasad i norm 
technicznych; podkreśla, że kryteria 
dostępu do SEPA są właściwe i otwarte;
przypomina także, że zgodnie z dyrektywą 
w sprawie usług finansowych nie powinny 
istnieć jakiekolwiek formy dyskryminacji 
w dostępie do systemów płatności innych 
niż te, które są niezbędne do 
zabezpieczenia się przed ryzykiem oraz do 
ochrony stabilności finansowej i 
operacyjnej;

13. jest przekonany, że SEPA i dyrektywa 
w sprawie usług płatniczych powinny 
rozwiązać problem fragmentacji i braku 
konkurencji, ujawniony w wyniku 
sektorowego badania infrastruktur 
płatniczych; przypomina, że pierwszy etap 
wprowadzania SEPA został rozpoczęty 
dnia 28 stycznia 2008 r. i wymaga 
zintegrowanych platform rozrachunkowo-
rozliczeniowych, funkcjonujących na 
podstawie tych samych zasad i norm 
technicznych; podkreśla, że kryteria 
dostępu do SEPA są właściwe i otwarte; 
przypomina także, że zgodnie z dyrektywą 
w sprawie usług finansowych nie powinny 
istnieć jakiekolwiek formy dyskryminacji 
w dostępie do systemów płatności innych 
niż te, które są niezbędne do 
zabezpieczenia się przed ryzykiem oraz do 
ochrony stabilności finansowej i 
operacyjnej; zauważa, że zgodnie z zasadą 
neutralności polityki wspólnotowej, żadna 
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z metod płatniczych nie powinna być 
przedkładana nad inną, a koszty związane 
z korzystaniem z różnych systemów 
płatniczych winny być przejrzyste, tak aby 
konsumenci mogli wybierać własny 
sposób płatności dysponując pełną wiedzą 
na ten temat;

Or. fr

Poprawka 72
Sharon Bowles

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. jest przekonany, że SEPA i dyrektywa 
w sprawie usług płatniczych powinny 
rozwiązać problem fragmentacji i braku 
konkurencji, ujawniony w wyniku 
sektorowego badania infrastruktur 
płatniczych; przypomina, że pierwszy etap 
wprowadzania SEPA został rozpoczęty 
dnia 28 stycznia 2008 r. i wymaga 
zintegrowanych platform rozrachunkowo-
rozliczeniowych, funkcjonujących na 
podstawie tych samych zasad i norm 
technicznych; podkreśla, że kryteria 
dostępu do SEPA są sprawiedliwe i 
otwarte; przypomina także, że zgodnie z 
dyrektywą w sprawie usług finansowych 
nie powinny istnieć jakiekolwiek formy 
dyskryminacji w dostępie do systemów 
płatności innych niż te, które są niezbędne 
do zabezpieczenia się przed ryzykiem oraz 
do ochrony stabilności finansowej i 
operacyjnej;

13. jest przekonany, że SEPA i dyrektywa 
w sprawie usług płatniczych powinny 
rozwiązać problem fragmentacji i braku 
konkurencji, ujawniony w wyniku 
sektorowego badania infrastruktur 
płatniczych; przypomina, że pierwszy etap 
wprowadzania SEPA został rozpoczęty 
dnia 28 stycznia 2008 r. i wymaga 
zintegrowanych platform rozrachunkowo-
rozliczeniowych, funkcjonujących na 
podstawie tych samych zasad i norm 
technicznych; podkreśla, że dostęp do 
SEPA powinien być sprawiedliwy 
i otwarty, i że przy zarządzaniu należy 
brać pod uwagę wszystkie zainteresowane 
strony objęte systemem, nie tylko 
instytucje finansowe; przypomina także, że 
zgodnie z dyrektywą w sprawie usług 
finansowych nie powinny istnieć 
jakiekolwiek formy dyskryminacji w 
dostępie do systemów płatności innych niż 
te, które są niezbędne do zabezpieczenia 
się przed ryzykiem oraz do ochrony 
stabilności finansowej i operacyjnej;

Or. en
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Poprawka 73
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. jest przekonany, że SEPA i dyrektywa 
w sprawie usług płatniczych powinny 
rozwiązać problem fragmentacji i braku 
konkurencji, ujawniony w wyniku 
sektorowego badania infrastruktur 
płatniczych; przypomina, że pierwszy etap 
wprowadzania SEPA został rozpoczęty 
dnia 28 stycznia 2008 r. i wymaga 
zintegrowanych platform rozrachunkowo-
rozliczeniowych, funkcjonujących na 
podstawie tych samych zasad i norm 
technicznych; podkreśla, że kryteria 
dostępu do SEPA są właściwe i otwarte;
przypomina także, że zgodnie z dyrektywą 
w sprawie usług finansowych nie powinny 
istnieć jakiekolwiek formy dyskryminacji 
w dostępie do systemów płatności innych 
niż te, które są niezbędne do 
zabezpieczenia się przed ryzykiem oraz do 
ochrony stabilności finansowej i 
operacyjnej;

13. jest przekonany, że SEPA i dyrektywa 
w sprawie usług płatniczych powinny 
rozwiązać problem fragmentacji i braku 
konkurencji, ujawniony w wyniku 
sektorowego badania infrastruktur 
płatniczych; przypomina, że pierwszy etap 
wprowadzania SEPA został rozpoczęty 
dnia 28 stycznia 2008 r. i wymaga platform 
rozrachunkowo-rozliczeniowych, 
funkcjonujących na podstawie tych samych 
zasad i norm technicznych; podkreśla, że 
kryteria dostępu do SEPA są właściwe i 
otwarte; przypomina także, że zgodnie z 
dyrektywą w sprawie usług finansowych 
nie powinny istnieć jakiekolwiek formy 
dyskryminacji w dostępie do systemów 
płatności innych niż te, które są niezbędne 
do zabezpieczenia się przed ryzykiem oraz 
do ochrony stabilności finansowej i 
operacyjnej;

Or. en

Poprawka 74
Sahra Wagenknecht

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa Komisję do zbadania, czy 
transpozycja dyrektywy w sprawie usług 
płatniczych w ramach rynku 
wewnętrznego ogranicza liczbę dostawców 
rozliczeniowych usług płatniczych oraz do 
natychmiastowego podjęcia działań 
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w przypadku osiągnięcia przez głównych 
dostawców pozycji monopolowej, która 
mogłaby ograniczyć konkurencję;

Or. de

Poprawka 75
Gianni Pittella

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę, że Komisja 
wielokrotnie uznawała wielostronne opłaty 
interchange za antykonkurencyjne i 
konsekwentnie domagała się, aby 
przedsiębiorstwa odnośnego sektora 
zniosły je; uważa, że Komisja powinna dać 
zainteresowanym stronom jasno określone 
wskazówki, wytyczne i wymogi 
przejrzystości, które umożliwiłyby 
przedsiębiorstwom odnośnego sektora 
zapewnienie rzetelnej i przejrzystej metody 
obliczeniowej, zgodnej z prawem ochrony 
konkurencji WE;

14. zwraca uwagę, że Komisja oraz liczne 
krajowe organy zajmujące się kwestiami 
konkurencji wielokrotnie stwierdzały, że 
wielostronne opłaty interchange (MIF) nie 
są jako takie zakazane na mocy art. 81 
traktatu WE; zwraca jednak uwagę, że 
Komisja wielokrotnie koncentrowała się 
na zgodności systemu MIF ze 
wspólnotowym prawem 
antymonopolowym;

Or. it

Poprawka 76
Cornelis Visser

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę, że Komisja 
wielokrotnie uznawała wielostronne 
opłaty interchange za antykonkurencyjne 
i konsekwentnie domagała się, aby 
przedsiębiorstwa odnośnego sektora 

14. uważa, że Komisja powinna dać 
zainteresowanym stronom, odnośnie do 
wielostronnego funduszu inwestycyjnego, 
jasno określone wskazówki, wytyczne i 
wymogi przejrzystości, które umożliwiłyby 
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zniosły je; uważa, że Komisja powinna dać 
zainteresowanym stronom jasno określone 
wskazówki, wytyczne i wymogi 
przejrzystości, które umożliwiłyby 
przedsiębiorstwom odnośnego sektora 
zapewnienie rzetelnej i przejrzystej metody 
obliczeniowej, zgodnej z prawem ochrony 
konkurencji WE;

przedsiębiorstwom odnośnego sektora 
zapewnienie rzetelnej i przejrzystej metody 
obliczeniowej, zgodnej z prawem ochrony 
konkurencji WE;

Or. nl

Poprawka 77
Ieke van den Burg

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę, że Komisja 
wielokrotnie uznawała wielostronne opłaty 
interchange za antykonkurencyjne i 
konsekwentnie domagała się, aby 
przedsiębiorstwa odnośnego sektora 
zniosły je; uważa, że Komisja powinna dać 
zainteresowanym stronom jasno określone 
wskazówki, wytyczne i wymogi 
przejrzystości, które umożliwiłyby 
przedsiębiorstwom odnośnego sektora 
zapewnienie rzetelnej i przejrzystej metody 
obliczeniowej, zgodnej z prawem ochrony 
konkurencji WE;

14. zwraca uwagę, że Komisja 
wielokrotnie uznawała wielostronne opłaty 
interchange za antykonkurencyjne i 
konsekwentnie domagała się, aby 
przedsiębiorstwa odnośnego sektora 
zniosły je; uważa, że Komisja powinna dać 
zainteresowanym stronom jasno określone 
wskazówki, wytyczne i wymogi 
przejrzystości, które umożliwiłyby 
przedsiębiorstwom odnośnego sektora 
zapewnienie rzetelnej i przejrzystej metody 
obliczeniowej, zgodnej z prawem ochrony 
konkurencji WE; zaleca Komisji, aby nie 
wahała się zaproponować rozporządzenia 
ex ante mającego na celu poprawienie 
niedoskonałości rynku, jeżeli w ciągu 
dwóch czy trzech lat sytuacja nie ulegnie 
poprawie;

Or. en
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Poprawka 78
Jean-Paul Gauzès

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę, że Komisja 
wielokrotnie uznawała wielostronne 
opłaty interchange za antykonkurencyjne 
i konsekwentnie domagała się, aby 
przedsiębiorstwa odnośnego sektora 
zniosły je; uważa, że Komisja powinna dać 
zainteresowanym stronom jasno określone 
wskazówki, wytyczne i wymogi 
przejrzystości, które umożliwiłyby 
przedsiębiorstwom odnośnego sektora 
zapewnienie rzetelnej i przejrzystej metody 
obliczeniowej, zgodnej z prawem ochrony 
konkurencji WE;

14. zwraca uwagę, że Komisja 
wielokrotnie postrzegała MIF
w kontekście art. 81 ust. 1 i 3 Traktatu; 
uważa, że Komisja powinna dać 
zainteresowanym stronom jasno określone 
wskazówki i wytyczne;

Or. en

Poprawka 79
Othmar Karas

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę, że Komisja 
wielokrotnie uznawała wielostronne opłaty 
interchange za antykonkurencyjne i 
konsekwentnie domagała się, aby 
przedsiębiorstwa odnośnego sektora 
zniosły je; uważa, że Komisja powinna dać 
zainteresowanym stronom jasno określone 
wskazówki, wytyczne i wymogi 
przejrzystości, które umożliwiłyby 
przedsiębiorstwom odnośnego sektora 
zapewnienie rzetelnej i przejrzystej metody 
obliczeniowej, zgodnej z prawem ochrony 
konkurencji WE;

14. zwraca uwagę, że Komisja 
wielokrotnie uznawała szczególne
wielostronne opłaty interchange za 
antykonkurencyjne; przypomina Komisji 
o znaczeniu, jakie pewność prawna ma 
dla uczestników rynku, aby rozwijali 
i unowocześniali usługi, jak również dla 
nowych podmiotów wchodzących na 
rynek; uważa, że Komisja powinna dać 
zainteresowanym stronom jasno określone 
wskazówki i wytyczne, które umożliwiłyby 
przedsiębiorstwom odnośnego sektora 
stworzenie własnego systemu w sposób 
zgodny z prawem ochrony konkurencji 
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WE;

Or. en

Poprawka 80
John Purvis

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę, że Komisja 
wielokrotnie uznawała wielostronne 
opłaty interchange za antykonkurencyjne i 
konsekwentnie domagała się, aby 
przedsiębiorstwa odnośnego sektora 
zniosły je; uważa, że Komisja powinna dać 
zainteresowanym stronom jasno określone 
wskazówki, wytyczne i wymogi 
przejrzystości, które umożliwiłyby 
przedsiębiorstwom odnośnego sektora 
zapewnienie rzetelnej i przejrzystej metody 
obliczeniowej, zgodnej z prawem ochrony 
konkurencji WE;

14. zwraca uwagę, że Komisja 
kwestionowała prawomocność 
wielostronnych opłat interchange 
stosowanych obecnie w Unii Europejskiej 
i ostatnio wydała negatywną decyzję; 
uważa, że Komisja powinna dać 
zainteresowanym stronom jasno określone 
wskazówki, wytyczne i wymogi 
przejrzystości, które umożliwiłyby 
przedsiębiorstwom odnośnego sektora
zapewnienie rzetelnych i przejrzystych 
metod obliczeniowych, zgodnych
z prawem ochrony konkurencji WE;

Or. en

Poprawka 81
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę, że Komisja 
wielokrotnie uznawała wielostronne opłaty 
interchange za antykonkurencyjne i 
konsekwentnie domagała się, aby
przedsiębiorstwa odnośnego sektora
zniosły je; uważa, że Komisja powinna dać 
zainteresowanym stronom jasno określone 
wskazówki, wytyczne i wymogi 

14. zwraca uwagę, że Komisja, w ostatniej 
decyzji, uznała wielostronne opłaty 
interchange za antykonkurencyjne 
i konsekwentnie domagała się 
odpowiedniego przedsięwzięcia w celu 
zniesienia ich; uważa, że Komisja powinna 
dać zainteresowanym stronom jasno 
określone wskazówki, wytyczne i wymogi 
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przejrzystości, które umożliwiłyby 
przedsiębiorstwom odnośnego sektora 
zapewnienie rzetelnej i przejrzystej metody 
obliczeniowej, zgodnej z prawem ochrony 
konkurencji WE;

przejrzystości, które umożliwiłyby 
przedsiębiorstwom odnośnego sektora 
zapewnienie rzetelnej i przejrzystej metody 
obliczeniowej, zgodnej z prawem ochrony 
konkurencji WE;

Or. en

Poprawka 82
Othmar Karas

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. jest zdania, że istnieje silna potrzeba 
lepszego wyjaśnienia metodologii i zasad 
zarządzania wielostronnymi opłatami 
interchange z tytułu pobrania środków z 
automatu bankowego lub dokonania 
płatności bez użycia karty; przypomina, że 
system bezpośredniego obciążania 
rachunków SEPA i system przelewów 
bankowych SEPA stanowią sieci 
dwustronne, dające korzyści ekonomiczne 
ze względu na skutki funkcjonowania tych 
sieci; zwraca się do Komisji o zapewnienie 
mechanizmu równoważącego w celu 
bardziej równomiernego rozłożenia 
kosztów i korzyści uczestnictwa w tych 
sieciach; proponuje, aby Komisja określiła 
i podała do wiadomości wszystkim 
zainteresowanym stronom metodologię, 
którą należy stosować do obliczania 
wysokości wielostronnych opłat 
interchange w celu zapewnienia 
rzeczywiście równych reguł gry i 
egzekwowania wszystkich reguł 
konkurencji;

15. jest zdania, że istnieje silna potrzeba 
lepszego wyjaśnienia zasad zarządzania 
mechanizmem służącym obliczaniu opłat 
międzybankowych z tytułu pobrania 
środków z automatu bankowego lub 
dokonania płatności bez użycia karty; 
przypomina, że system bezpośredniego 
obciążania rachunków SEPA i system 
przelewów bankowych SEPA stanowią 
sieci dwustronne, dające korzyści 
ekonomiczne ze względu na skutki 
funkcjonowania tych sieci; proponuje, aby 
Komisja określiła i podała do wiadomości 
wszystkim zainteresowanym stronom 
wskazówki i wytyczne, które mogłyby 
umożliwić odnośnemu przemysłowi 
utworzenie własnego systemu w sposób 
zgodny z prawem WE w zakresie 
konkurencji;

Or. en
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Poprawka 83
Jean-Paul Gauzès

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. jest zdania, że istnieje silna potrzeba 
lepszego wyjaśnienia metodologii i zasad 
zarządzania wielostronnymi opłatami 
interchange z tytułu pobrania środków z 
automatu bankowego lub dokonania 
płatności bez użycia karty; przypomina, że 
system bezpośredniego obciążania 
rachunków SEPA i system przelewów 
bankowych SEPA stanowią sieci 
dwustronne, dające korzyści ekonomiczne 
ze względu na skutki funkcjonowania tych 
sieci; zwraca się do Komisji o zapewnienie 
mechanizmu równoważącego w celu 
bardziej równomiernego rozłożenia 
kosztów i korzyści uczestnictwa w tych 
sieciach; proponuje, aby Komisja określiła 
i podała do wiadomości wszystkim 
zainteresowanym stronom metodologię, 
którą należy stosować do obliczania 
wysokości wielostronnych opłat 
interchange w celu zapewnienia 
rzeczywiście równych reguł gry i 
egzekwowania wszystkich reguł 
konkurencji;

15. jest zdania, że istnieje silna potrzeba 
lepszego wyjaśnienia metodologii i zasad 
zarządzania wielostronnymi opłatami 
interchange z tytułu dokonania płatności 
kartą i mechanizmem służącym obliczaniu 
opłat międzybankowych z tytułu pobrania 
środków z automatu bankowego lub 
dokonania płatności bez użycia karty; 
zwraca się do Komisji o zapewnienie 
mechanizmu równoważącego w celu 
bardziej równomiernego rozłożenia 
kosztów i korzyści uczestnictwa w tych 
sieciach; 

Or. en

Poprawka 84
Gianni Pittella

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. jest zdania, że istnieje silna potrzeba 
lepszego wyjaśnienia metodologii i zasad 
zarządzania wielostronnymi opłatami 

15. jest zdania, że istnieje silna potrzeba 
lepszego wyjaśnienia metodologii i zasad 
zarządzania wielostronnymi opłatami 
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interchange z tytułu pobrania środków z 
automatu bankowego lub dokonania 
płatności bez użycia karty; przypomina, że 
system bezpośredniego obciążania 
rachunków SEPA i system przelewów 
bankowych SEPA stanowią sieci 
dwustronne, dające korzyści ekonomiczne 
ze względu na skutki funkcjonowania tych 
sieci; zwraca się do Komisji o zapewnienie 
mechanizmu równoważącego w celu 
bardziej równomiernego rozłożenia 
kosztów i korzyści uczestnictwa w tych 
sieciach; proponuje, aby Komisja określiła 
i podała do wiadomości wszystkim 
zainteresowanym stronom metodologię, 
którą należy stosować do obliczania 
wysokości wielostronnych opłat 
interchange w celu zapewnienia 
rzeczywiście równych reguł gry i 
egzekwowania wszystkich reguł 
konkurencji;

interchange z tytułu pobrania środków z 
automatu bankowego lub dokonania 
płatności bez użycia karty; przypomina, że 
systemy bezpośredniego obciążania 
rachunków i przelewów bankowych, takie 
jak te w ramach SEPA, wspierają usługi, 
które oferowane są wspólnie przez dwóch 
dostawców usług płatniczych i o które 
wnosi wspólnie dwóch klientów, dające 
korzyści ekonomiczne ze względu na 
skutki funkcjonowania tych sieci; 
proponuje, aby Komisja określiła i podała 
do wiadomości wszystkim 
zainteresowanym stronom kryteria, na 
podstawie których podmioty działające na 
rynku określają metodologię, którą należy 
stosować do obliczania wysokości 
wielostronnych opłat interchange, którą 
Komisja może wziąć w związku z tym pod 
uwagę, w celu zapewnienia rzeczywiście 
równych reguł gry i egzekwowania 
wszystkich reguł konkurencji;

Or. it

Poprawka 85
John Purvis

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. jest zdania, że istnieje silna potrzeba 
lepszego wyjaśnienia metodologii i zasad 
zarządzania wielostronnymi opłatami 
interchange z tytułu pobrania środków z 
automatu bankowego lub dokonania 
płatności bez użycia karty; przypomina, że 
system bezpośredniego obciążania 
rachunków SEPA i system przelewów 
bankowych SEPA stanowią sieci 
dwustronne, dające korzyści ekonomiczne 
ze względu na skutki funkcjonowania tych 
sieci; zwraca się do Komisji o zapewnienie 
mechanizmu równoważącego w celu

15. jest zdania, że istnieje silna potrzeba 
lepszego wyjaśnienia metodologii i zasad 
zarządzania wielostronnymi opłatami 
interchange z tytułu pobrania środków z 
automatu bankowego lub dokonania 
płatności bez użycia karty; przypomina, że 
system bezpośredniego obciążania 
rachunków SEPA i system przelewów 
bankowych SEPA stanowią sieci 
dwustronne, dające korzyści ekonomiczne 
ze względu na skutki funkcjonowania tych 
sieci; zwraca się do Komisji o 
kontrolowanie, by istniały mechanizmy 
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bardziej równomiernego rozłożenia 
kosztów i korzyści uczestnictwa w tych 
sieciach; proponuje, aby Komisja określiła 
i podała do wiadomości wszystkim 
zainteresowanym stronom metodologię, 
którą należy stosować do obliczania 
wysokości wielostronnych opłat 
interchange w celu zapewnienia
rzeczywiście równych reguł gry i 
egzekwowania wszystkich reguł 
konkurencji;

równoważące, które bardziej 
równomiernie rozkładają koszty i korzyści 
uczestnictwa w tych sieciach oraz 
metodologie zapewniające rzeczywiście 
równe reguły gry i przestrzeganie 
wszystkich reguł konkurencji;

Or. en

Poprawka 86
Othmar Karas

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. przypomina Komisji, że zamiast 
koncentrować się bezpośrednio na 
opłatach i cenach, należałoby raczej 
podejmować działania zmierzające do 
osiągnięcia większej przejrzystości 
przemysłu w informowaniu konsumentów 
o właściwościach produktów i usług 
płatniczych oraz ich prawach i 
obowiązkach jako użytkowników, 
pobudzając tym samym większą 
konkurencję na rynku;

Or. en
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