
PA\706035LV.doc PE400.632v01-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

2007/2287(INI)

31.1.2008

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Ekonomikas un monetārajai komitejai

par Zaļo grāmatu par finanšu pakalpojumu mazumtirdzniecību vienotajā tirgū
(2007/2287(INI))

Atzinumu sagatavoja (*): Olle Schmidt

(*) Komiteju iesaistīšanas procedūra — Reglamenta 47. pants



PE400.632v01-00 2/3 PA\706035LV.doc

LV

PA_NonLeg



PA\706035LV.doc 3/3 PE400.632v01-00

LV

IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas 
un monetāro komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka vienlaikus ar prasību, lai mērķis ES tiesību aktos saistībā ar finanšu 
pakalpojumu mazumtirdzniecību vienmēr būtu sasniegt patērētāju aizsardzības augstākos 
standartus, visiem tirgus dalībniekiem, tostarp patērētājiem un ieguldītājiem, ir pilnībā 
jāapzinās finanšu tirgus pamatprincips, ka kapitāla lielākas atdeves iespēja ir saistīta ar 
augstāku riska pakāpi un ka risks ir jebkurai finanšu tirgus darbībai piemītoša sastāvdaļa;

2. atzīst, ka internets un elektroniskie bankas pakalpojumi ir kļuvuši par svarīgiem 
līdzekļiem patērētājiem, kuri vēlas veikt pārrobežu finanšu darījumu mazumtirdzniecību, 
un tāpēc aicina visas ieinteresētās puses veicināt šādu pakalpojumu attīstību;

3. atzīmē saistībā ar Balto grāmatu pieņemto ziņojumu par finanšu pakalpojumu politiku 
laikposmā no 2005. līdz 2010. gadam (A6-0248/2007), jo īpaši ieteikumu izveidot 
„Eiropas budžeta līniju, lai finansētu patērētāju un MVU organizāciju zināšanu apguvi 
par finanšu tirgu”;

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

5. atzīmē, ka, meklējot vispiemērotākos finanšu pakalpojumus par konkurētspējīgākām 
cenām, pakalpojumu inovācija ir būtiska, lai nodrošinātu patērētājiem plašākas izvēles 
iespējas, taču šie finanšu produkti jāpiedāvā precīzā, objektīvā un nepārprotamā veidā;   

6. uzsver, ka jāstiprina patērētāju uzticība un atbilstīgas zināšanas, lai viņi izdarītu 
atbilstošāko finanšu pakalpojumu izvēli;  tāpēc, lai dalībvalstīs uzlabotu kompetenci 
finanšu jomā, jāvelta saskaņoti centieni valstu un Eiropas līmenī;

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

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

9. atbalsta saskaņotu Eiropas priekšlikumu, kurā nodrošināta patērētāju piekļuve 
līdzsvarotām kopīgas pārsūdzības procedūrām, izskatot ar finanšu pakalpojumu 
mazumtirdzniecību saistītas pārrobežu sūdzības. 
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