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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora dawn is-suġġerimenti 
li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza li, filwaqt li jintalab li l-leġiżlazzjoni ta’ l-UE dwar is-servizzi finanzjarji għall-
konsumatur timmira dejjem għall-ogħla standards ta’ ħarsien għall-konsumatur, l-
operaturi tas-suq kollha – inklużi il-konsumaturi/investituri - għandhom ikunu 
kompletament konxji tal-prinċipju bażiku tas-swieq finanzjarji li kwalunkwe opportunità 
ta’ profitti ogħla tikkorrispondi għal riskju għola, u li dak ir-riskju huwa element 
indispensabbli ta’ kwalunkwe suq finanzjarju funzjonali;

2. Jirrikonoxxi li l-internet u l-e-banking saru għodda ewlenin għal konsumaturi li jixtiequ 
jimpenjaw ruħhom f’attivitajiet finanzjarji transkonfinali għall-konsumatur, u b’hekk 
jistieden lill-partijiet interessati kollha biex imexxu l-iżvilupp ta’ dan it-tip ta’ servizzi;

3. Jieħu nota tar-rapport adottat fuq il-White Paper dwar il-politika tas-servizzi finanzjarji 
2005-2010 (A6-0248/2007), b’mod partikulari r-rakkomandazzjoni għall-ħolqien ta’ “punt 
baġitarju Ewropew li jiffinanzja opinjoni esperta dwar is-suq finanzjarju 
f'organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u SMEs”;

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

5. Ifaħħar il-fatt li filwaqt li l-innovazzjoni tal-prodott hija essenzjali biex il-konsumatur 
jingħata għażla aktar wiesgħa meta jkun qed ifittex il-prodotti finanzjarji li l-aktar jaqbillu 
bil-prezz l-aktar kompetittiv, prodotti finanzjarji ġodda jridu jkunu preżentati b’mod ċar, 
objettiv u li ma jqarraqx;  

6. Jenfasizza li l-konsumaturi għandhom bżonn kunfidenza u għarfien xieraq sabiex jagħmlu 
l-għazla t-tajba tal-prodotti finanzjarji; għalhekk hemm bżonn ta’ sforzi koordinati fuq 
livell nazzjonali u fuq livell Ewropew sabiex jittejbu l-livelli ta’ l-għarfien finanzjarju fl-
Istati Membri kollha;

7. Jitlob li l-konsumaturi jkollhom aċċess ta’ mekkaniżmi ta’ riżoluzzjoni ta’ tilwim (ADR) 
barra l-qorti għal tilwim fuq kwistjonijiet ta’ servizzi finanzjarji għall-konsumatur kemm 
fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell transkonfinali, u jistieden lill-Kummissjoni sabiex 
tħeġġeġ “l-aħjar prattiki” fl-ADR;

8. Jistieden lill-Istati Membri sabiex iħeġġu fil-konsumaturi l-għarfien u l-konoxxenza tal-
FIN-NET; jenfasizza li l-FIN-NET għandu jkollu rwol ewlieni fl-Istati Membri kollha fil-
koordinazzjoni ta’ l-informazzjoni għall-pubbliku dwar l-aċċess għall-kumpens u l-
mekkaniżmi ADR, b'mod partikulari għas-servizzi finanzjarji transkonfinali;
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9. Jappoġġja suġġeriment Ewropew koerenti li jagħti lill-konsumaturi aċċess għal forom 
bilanċjati ta’ kumpens kollettiv għar-riżoluzzjoni ta’ lmenti transkonfinali li għandhom 
x’jaqsmu ma prodotti finanzjarji għall-konsumatur.
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