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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

Green Paper dwar is-Servizzi Finanzjarji għall-Konsumatur fis-Suq Waħdieni
(2007/2287(INI))

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni dwar is-servizzi finanzjarji għall-
konsumatur fis-suq waħdieni (COM(2007)0226)

 wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-istħarriġ tas-settur ta' l-
operazzjonijiet bankarji għall-konsumatur skond l-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 
1/2003 (rapport finali) (COM(2007)0033),

 wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar inkjesta settorjali skond l-
Artikolu 17 tar-Regolament 1/2003 dwar assigurazzjoni lill-impriżi (rapport finali) 
(COM(2007)0556),

 wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Suq Uniku għall-Ewropa tas-
Seklu 21" (COM(2007)0724), u b'mod partikolari d-dokument ta' ħidma marbut miegħu 
mis-servizzi tal-Kummissjoni dwar inizjattivi fil-qasam tas-servizzi finanzjarji għall-
konsumatur (SEC(2007)1520),

 wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 358/2003 tas-27 ta’ Frar 2003 
dwar l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 81 (3) tat-Trattat KE għal ċerti kategoriji ta’ ftehim, 
deċiżjonijiet u prattiki miftiehma fis-settur ta’ l-assigurazzjoni1,

 wara li kkunsidra l-pożizzjioni tiegħu stabbilita fit-tieni qari fis-16 ta' Jannar 2008 fir-
rigward ta' l-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ftehim ta' 
kreditu għall-konsumatur u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 87/102/KEE tal-Kunsill2,

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Diċembru 2007 dwar il-liġi Ewropea 
dwar il-kuntratti3,

 wara li kkunsidra riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Lulju 2007 dwar il-politika tas-servizzi 
finanzjarji (2005-2010) - White Paper4,

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta' l-4 ta' Lulju 2006 dwar il-konsolidazzjoni ta' l-
industrija tas-servizzi finanzjarji5,

 Wara li kkonsidra r-Regola 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-
                                               
1  ĠU L 53, 28.2.2003, p. 8.
2  Testi adottati: P6_TA(2008)0011.
3  Testi adottati: P6_TA(2007)0615.
4  Testi adottati: P6_TA(2007)0338.
5  ĠU C 303E, 13.12.2006, p. 110.
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opinjonijiet tal-Kumitat għas-suq Intern u l-Ħarsien tal-konsumatur (A6-0000/2008),

A. billi l-approvazzjoni taċ-ċittadini favur l-integrazzjoni Ewropea tiddependi mill-vantaġġi 
konkreti li jieħdu minnha; billi ċ-ċittadini kollha, għalhekk, għandu jkollhom sehem 
xieraq fit-tgawdija mill-vantaġġi tas-suq intern,

B. billi skond it-Trattat ta' Liżbona l-mudell ekonomiku Ewropew huwa l-ekonomija tas-suq 
soċjali sostenibbli;

C. billi reċentement l-integrazzjoni tas-suq intern fis-servizzi finanzjarji għamlet progress 
mgħaġġel għall-klijenti ta' kumpaniji pjuttost kbar, iżda s-suq intern għas-servizzi 
finanzjarji għan-negozji ż-żgħar u ta' daqs medju (SMEs) mill-banda l-oħra għad jista' 
jitjieb,

1. Jilqa' b'sodisfazzjon il-Green Paper t'hawn fuq tal-Kummissjoni dwar servizzi finanzjarji 
għall-konsumaturi fis-suq intern kif ukoll l-għanijiet tagħha, li huma vantaġġi konkreti 
għall-konsumaturi permezz ta' għażla akbar u prezzijiet aktar baxxi, titjib fil-fiduċja tal-
konsumatur u aktar poteri f'idejn il-konsumatur;

Ġenerali

2. Jinnota li mhux biss klijenti privati iżda wkoll negozji żgħar u medji jaċċettaw anqas is-
servizzi finanzjarji transkonfinali; jenfasizza l-ħtieġa li l-vantaġġi tas-suq finanzjarju 
intern jibbenefika wkoll in-negozji ż-żgħar; jiffavorixxi definizzjoni bħal dik fl-istħarriġ 
settorjali msemmija hawn fuq dwar l-operazzjonijiet bankarji għall-konsumatur;

3. Iqis li l-forniment ta' servizzi finanzjarji għall-klijenti privati u n-negozji żgħar u medji se 
tibqa' l-biċċa l-kbira kwistjoni lokali, minħabba fatturi lingwistiċi u kulturali u l-bżonn 
tal-kuntatt personali;

4. Jenfasizza li s-suq intern għas-servizzi finanzjarji għall-konsumaturi u l-SMEs jista' 
jinħoloq biss permezz ta' miżuri li b'mod bilanċjat jipprovdu ambjent mingħajr riskji 
kemm għad-domanda u għall-offerta;

Leġiżlazzjoni aħjar

5. Jappoġġja lill-Kummissjoni fil-għan tagħha biex issegwi biss inizjattivi li b'mod ċar 
joffru liċ-ċittadini benefiċċji tanġibbli, li huma ġustifikati sewwa u li kienu suġġetti għal 
studji xierqa ta' l-impatt taghom; jaqbel li, fil-każ tas-suq intern fis-servizzi finanzjarji 
għall-konsumaturi u l-SMEs, żieda biss fl-attività transkonfinali tista' tiġġustifika miżuri 
leġiżlattivi;

6. Ifakkar li studju xieraq ta' l-impatt dejjem għandu jinkludi rendikont korrett tal-
kundizzjonijiet oriġinali tas-suq; jenfasizza li l-evalwazzjoni ta' l-integrazzjoni u l-
kompetitività ta' suq u l-impatt ta' inizjattiva għandhom isiru mhux biss permezz ta' 
indikatur iżda bl-akbar numru possibbli ta'  valuri ta' kejl; jitlob lill-Kummissjoni tbiex 
tqis mhux biss il-prezz u l-varjetà ta' offerta tas-suq iżda wkoll il-kwalità tas-servizzi u l-
kuntest soċjali u kulturali;
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7. Jinnota li l-approċċi leġiżlattivi disponibbli attwalment, l-armonizzazzjoni minima u l-
armonizzazzjoni sħiħa, huma fi stat ta' tensjoni bejn is-simplifikazzjoni tan-negozju 
transkonfinali u l-preservazzjoni ta' l-istandards nazzjonali għall-protezzjoni tal-
konsumatur;

8. Jirrikonoxxi l-alternattiva tat-28 qafas legali, bħall-Qafas Komuni ta' Referenza, bħala 
approċċ ġdid possibbli għar-regolazzjoni Ewropea, biex l-għażla tas-suq transkonfinali 
tkun fornita f'livell għoli u uniformi ta' ħarsien tal-konsumatur; jitlob lill-Kummissjoni 
għal darb'oħra biex tippreżenta skeda ta' żmien għall-iżvilupp tat-28 qafas legali; 

9. Jopponi prodotti standardizzati, peress li dawn jimminaw l-għan ta' diversità akbar tal-
prodotti;

10. Jenfasizza li awtoregolazzjoni effettiva ta' industrija tas-servizzi finanzjarji għandha tiġi 
ppreferita minn kull regolament legali; jitlob lill-industrija tas-servizzi finanzjarji biex 
taħdem kostantement favur l-għanijiet tal-Green Paper imsemmija hawn fuq permezz ta' 
awtoregolazzjoni u b'hekk tonqos il-ħtieġa għal atti legali li jorbtu;

Għażla akbar u prezzijiet aktar baxxi għall-konsumaturi u l-SMEs 

11. Jenfasizza li, għall-ħolqien ta' suq intern fis-servizzi finanzjarji għall-klijenti privati u l-
SMEs, il-ħolqien ta' kompetizzjoni madwar l-Ewropa u l-forniment ta' servizzi finanzjarji 
transkonfinali huma rekwiżit fundamentali; ifakkar li prezzijiet aktar baxxi jirriżultaw 
minn kompetizzjoni b'saħħitha;

12. Ifakkar lill-Kummissjoni li kompetizzjoni effettiva bejn il-fornituri tas-servizzi finanzjarji  
hija ggarantita billi jkun hemm numru kbir ta' parteċipanti fis-suq; ifakkar fir-riżoluzzjoni 
tiegħu dwar il-konsolidament ta' l-industrija tas-servizzi finanzjarji, li fiha jsostni li l-
istruttura pluralistika tas-suq intern Ewropew, fejn l-istituzzjonijiet finanzjarji jista' 
jkollhom forom legali differenti skond l-għanijiet differenti tagħhom tan-negozju, kienet 
vantaġġ kbir għall-ekonomija Ewropea;

13. Jinnota li kompetizzjoni vera tinħoloq biss meta l-kundizzjonijiet tal-kompetizzjoni jkunu 
ugwali;  jikkonkludi li kull leġiżlazzjoni għandha ssegwi l-prinċipju ta' 'riskju ndaqs, 
regolazzjoni ndaqs'; ifakkar, madankollu, li fis-settur tas-servizzi finanzjarji d-disinn tal-
prodotti huwa partikolarment influwenzat mill-ambjent regolatorju u approċċ fejn "qies 
wieħed jiġi lil kulħadd' jeffettwa d-diversità tal-prodott b'mod negattiv;

14. Jiddispjaċih li fornituri transkonfinali tas-servizzi finanzjarji ikollhom spejjeż kbar bħala 
riżultat tad-dispożizzjonijiet legali differenti u prattika differenti ta' l-awtoritajiet 
nazzjonali ta' kontroll; jitlob lill-Kumitati Lamfalussy biex isaħħu l-ħidma tagħhom għal 
standard uniformi; jiffavorixxi, b'mod partikolari, qbil fuq formoli standardizzati għall-
proċeduri ta' rappurtar u ta' awtorizzazzjoni;

15. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jippromwovu aktar l-E-commerce u l-
firma elettronika; jitlob ukoll biex jinvestigaw id-direttiva dwar il-ħasil tal-flus1 biex 

                                               
1  Id-Direttiva tal-Kunsill 91/308/KEE ta' l-10 ta' Ġunju 1991 dwar il-prevenzjoni ta' l-użu tas-sistema finanzjarja 
għal l-iskop ta' ħasil ta' flus (ĠU L 166, 28.6.1991, p. 77). 
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jivverifikaw jekk hiex qiegħda tostakola l-forniment tas-servizzi minn distanza u kif din 
is-sitwazzjoni tista' tiġi rranġata;

16. Jirrikonoxxi l-importanza kbira ta' intermedjarji tas-servizzi finanzjarji fil-forniment tas-
servizzi finanzjarji minn Stati Membri oħra lil klienti privati u l-SMEs; jitlob lill-
Kummissjoni biex toħloq qafas li jsaħħaħ dan is-settur tal-finanzi;

17. Ifakkar li differenzi fil-liġi dwar it-taxxi huma waħda mill-ostakli għas-suq finanzjarju 
intern;  ifakkar lill-Istati Membri fir-responsabilitã kbira tagħhom f'dan is-settur;

Banek

18. Jenfasizza l-importanza li isitituzzjonijiet bankarji u intermedjarji ta' data bankarja 
jkollhom aċċess transkonfinali għar-reġistri ta' data bankarja mingħajr diskriminazzjoni;

Assigurazzjoni

19. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tappoġġja l-kooperazzjoni fl-industrija ta' l-assigurazzjoni 
fil-promozzjoni ta' l-aċċess għas-suq;  jitlob lill-Kummissjoni biex testendi r-Regolament 
(KE) Nru 358/2003 għal wara l-2010;

20. Huwa favur l-abolizzjoni tal-ħtieġa ta' rappreżentant fiskali meta jibdew attivitajiet fi Stat 
Membru ieħor;

21. Jappoġġja lill-Kummissjoni fl-isforzi tagħha li teżamina d-dispożizzjonijiet kollha 
nazzjonali obbligatorji ta' interess ġenerali fil-konformità tagħhom mal-liġi Komunitarja;

o

o o

22. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

I. Sfond

1. Is-suq intern għas-servizzi finanzjarji għall-klijenti privati

Is-servizzi finanzjarji għall-konsumatur huma importanti f’termini makro-ekonomiċi. L-
operazzjonijiet bankarji għall-konsumatur idaħħlu 2% tal-GDP ta' l-UE. Barra minn hekk il-
popolazzjoni li qed tixjieħ qed iżżid il-bżonn għall-forniment industrijali ta' assigurazzjoni 
għall-pensjoni, is-saħħa u l-mard. Dan jispjega l-importanza ekonomika li qed dejjem tikber 
fis-setturi ta’ l-assigurazzjoni u tal-fondi ta’ l-investiment. Fi tmiem l-2004, l-investimenti 
mill-assiguraturi primarji laħqu EUR 6 biljun, waqt li l-fondi tal-pensjonijiet privati ta’ l-UE 
laħqu EUR 2.5 biljun f’assi. Il-fondi UCITS huma kkalkolati li jlaħħqu aktar minn 
EUR 5.7 biljun, aktar minn 50% tal-GDP ta’ l-UE. Il-poloz ta’ l-assigurazzjoni fuq il-ħajja, 
waħedhom, jirrappreżentaw 5% tal-GDP ta’ l-UE.

Madankollu, in-negozju transkonfinali tal-konsumatur, bl-eċċezzjoni ta' l-UCITS, huwa 
limitat. Skond studji tal-Kummissjoni fil-preżent 1% biss tal-konsumaturi ta' l-UE jirċievu 
servizzi finanzjarji transkonfinali permezz ta' sistemi ta' telekomunikazzjoni, filwaqt li l-
figura domestika hija 26%. Bl-istess mod, aktar minn 90% tad-dħul kollu mill-poloz ta' l-
assigurazzjoni fil-biċċa l-kbira tas-swieq huwa ggwadanjati minn kumpaniji ta' l-
assigurazzjoni domestiċi.

Mingħajr sforzi addizzjonali, is-swieq finanzjarji Ewropej jibqgħu relattivament frammentati.

2. Il-Green Paper dwar is-Servizzi Finanzjarji għall-Konsumatur fis-Suq Intern 

Fil-Green Paper tagħha, COM(2007)0226, il-Kummissjoni tinvestiga modi u mezzi ta' aktar 
promozzjoni ta' l-integrazzjoni tas-suq għall-konsumaturi għas-servizzi finanzjarji. Hawnhekk 
hija tipproponi tliet strateġiji prinċipali; "Prezzijiet aktar baxxi u aktar għażla", "kunfidenza 
tal-konsumatur" kif ukoll "tisħiħ" tal-poteri tal-konsumatur. Wara li rċeviet l-opinjonijiet mill-
oqsma kollha kkonċernati, hija ppubblikat il-konklużjonijiet tagħha f'anness, SEC(2007)1520, 
għall-Komunikazzjoni "Suq Uniku għall-Ewropa tas-Seklu 21", (COM(2007)0724).
Minbarra l-Green Paper, dan ir-rapport għandu, fejn ikun xieraq, iqis l-istħarriġ settorjali, 
(COM(2007)0033) ta' l-operazzjonijiet bankarji u ta' l-assigurazzjoni tan-negozju 
(COM(2007)0556). 

3. Il-proċedura

Dan ir-rapport huwa dokument tal-Kumitat ECON. Madankollu, skond l-Artikolu 47 tar-
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament qed jitfassal b'kooperazzjoni mal-Kumitat IMCO.  Iż-żewġ 
kumitati qed jaħdmu biex jevitaw xogħol doppju, u għal din ir-raġuni r-rapport ECON qed 
jillimita ruħu għal leġiżlazzjoni aħjar, l-aspett tal-forniment u kwistjonijiet ġenerali, filwaqt li 
l-IMCO għandu l-kwistjonijiet tad-domanda, il-ħarsien tal-konsumatur, eċċ., bħala prijorità. 

II. Kontenut
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1. Ġenerali

Suq jeħtieġ l-offerta u d-domanda bl-istess miżura. Għalhekk, biex jinkiseb suq intern fis-
servizzi finanzjarji mhux biss il-fornituri ta' servizzi, bħall-banek, il-kumpaniji ta' 
assigurazzjoni jew kumpaniji ta' investiment, iżda wkoll dawk li jirċievu s-servizz, bħall-
konsumaturi, għandhom jissaħħu fil-poteri tagħhom.  Appoġġ fuq naħa waħda biss minn 
dawn iż-żewġ partijiet ikun anqas effettiv jew ikun ta' ħsara għall-integrazzjoni tas-suq. 

Barra minn hekk, mhux biss klijenti privati għandhom problemi bis-servizzi finanzjarji 
transkonfinali. Anki l-SMEs gġandhom diffikultajiet simili. Il-holqien ta' suq ta' servizzi 
finanzjarji għall-konsumaturi jikkonċerna mhux biss il-konsumaturi iżda wkoll madwar 98% 
ta' l-impriżi Ewropej.  Dawn ma jibbenefikawx minn aktar żvilupp fil-liġi dwar il-ħarsien tal-
konsumatur.  Il-miżuri u l-inizjattivi li jassistu lil dawk kollha involuti, għalhekk, huma dawk 
l-aktar mixtieqa.

Fl-aħħarnett, għandu jingħad li n-natura tan-negozju għall-konsumatur, fejn il-fatturi kulturali 
u lingwistiċi huma importanti ħafna, kif ukoll il-bżonn ta' kuntatt personali, ifisser li dan se 
jibqa' l-biċċa l-kbira negozju lokali.  Progress kbir probabbilment isir biss fir-reġjuni mal-
fruntieri bi tranżazzjonijiet sempliċi bħall-kontijiet kurrenti u kontijiet tas-savings.  L-akkwist 
ta' prodotti kkumplikati, bħall-assigurazzjoni fuq il-ħajja, fi żmien prevedibbli rarament se 
jinxtraw fuq distanzi twal.   

2. Leġiżlazzjoni aħjar

Il-Kummissjoni hija obbligata tagħmel studju ta' l-impatt tal-proposti kollha li jorbtu qabel ma 
dawn jiġu ppubblikati. Hawnhekk għandha ssir enfasi li studju bħal dan għandu l-ewwel 
jinkludi analiżi korretta ta' l-"istatus quo".  Madankollu, din l-evalwazzjoni tas-sitwazzjoni 
kurrenti tista' biss tkun korretta jekk tieħu kont ta' l-akbar numru possibbli ta' fatturi.  Ikun 
żball, pereżempju, li wieħed jikkonkludi biss mill-poloz ta' assigurazzjoni differenti għall-
assigurazzjoni tal-vetturi bil-mutur li s-suq huwa frammentat. Differenzi fl-infrastruttura 
nazzjonali, il-kultura tas-sewqan u affarijiet oħra jistgħu jiġġustifikaw differenzi fil-poloz. It-
tqabbil tal-prezzijiet waħdu huwa insuffiċjenti bħala metodu biex tiġi evalwata l-integrazzjoni 
tas-suq. 

Fil-mument il-Komunità għandha żewġ għażliet disponibbli għall-armonizzazzjoni: dik ta' 
armonizzazzjoni sħiħa kif ukoll l-armonizzazzjoni minima. Teżisti tensjoni bejn iż-żewġ 
alternattivi, li hija ġejja minn kuntradizzjoni parzjali fl-interessi li hemm warajhom.   Minn 
naħa waħda, l-armonizzazzjoni sħiħa hija l-aktar mod effiċjenti biex wieħed jippromwovi n-
negozju transkonfinali  Inqas ma jkun hemm differenzi, aktar ikun faċli l-aċċess fi Stat 
Membru ieħor. Min-naħa l-oħra, il-Komunità hija kommessa għall-prinċipju tas-sussidjarjetà. 
It-tradizzjonijiet u d-drawwiet nazzjonali, inkluż il-mod kif kwistjoni legali hija regolata, 
għandhom jiġu ppreservati. Jekk il-liġi dwar il-protezzjoni tal-konsumatur tiġi effettwata, l-
insistenza ta' l-Istati Membri li jħarsu t-tradizzjonijiet tagħhom hija influwenza aktar qawwija; 
ħaġa li wieħed jifhimha. Għalhekk il-fatt li l-miżuri jiġu limitati għall-essenzjal permezz ta' 
armonizzazzjoni mmirata tixbaħ sitwazzjoni bħal meta l-akrobata jimxi fuq il-ħabel, u dan 
joħloq diskussjoni sħiħa dwar x'inhu l-"essenzjali".
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Ix-xogħol fuq alternattiva tat-28 qafas legali jista' jissuġġerixxi soluzzjoni hawnhekk. Jekk iż-
żewġ partijiet fil-kuntratt kellhom il-possibilità li jagħżlu purament il-liġi Ewropea għal 
tranżazzjoni partikolari, bħal kuntratt ta' assigurazzjoni, l-ispejjeż ta' adattament li jqumu fil-
każ ta' kuntratti transkonfinali ma jkunux neċessarji. Fil-mument, filwaqt li l-konsumaturi 
jistgħu jiddeċiedu li japplikaw il-liġi ta' Stat Membru ieħor, ma jistgħux jinħelsu mid-
dispożizzjonijiet obbligatorji ta' pajjiżhom dwar il-ħarsien tal-konsumaturi. Iżda it-28 qafas 
legali jiġi milqugħ biss jekk jissodisfa r-rekwiżiti mill-aktar iebsa tal-ħarsien tal-konsumaturi. 
Madankollu, xorta waħda huwa tajjeb li l-ħidma tiimxi lejn din id-direzzjoni. Il-kwistjoni ta' l-
awtorità ta' kontroll kompetenti, għalkemm mhijiex marbuta inseparabbilment, għandha 
titqies b'mod parallel.  

Il-kunċett ta' standardizzazzjoni tal-prodotti għandha tiġi miċħuda b'mod ċar.  Il-Kummissjoni 
nnifisha għandha l-għan li tgħin lill-konsumaturi u riċevituri oħra ta' servizzi finanzjarji għall-
konsumatur ikollhom għażla akbar. L-istandardizzazzjoni tal-prodotti hija dijametrikament 
opposta għal dan. Hawnhekk, madankollu, wieħed irid jiddistingwi bejn standardizzazzjoni 
tal-prodotti u standardizzazzjoni tal-liġi. 

3. Prezzijiet aktar baxxi kif ukoll għażla akbar għall-konsumaturi u l-SMEs

Prodotti orħos u għażla akbar huma possibbli jekk ikun hemm kompetizzjoni vera. Il-
kompetizzjoni stess teħtieġ kwantità kbira ta' parteċipanti fis-suq. Limitazzjoni tas-suq għal 
anqas fornituri timmina dan il-għan. Għall-istess raġuni d-diversità tal-forom legali 
(kumpanija ta' responsabilità limitata, koperattiva, bank għat-tfaddil tal-flus u mutual 
association) għandhom jiġu inkuraġġiti.

Il-kompetizzjoni teħtieġ, barra minn hekk, kundizzjonijiet ugwali ta' kompetizzjoni. Skond il-
prinċipju ta' "riskju ndaqs, regolazzjoni ndaqs" transazzjonijiet li jkollhom l-istess kontenut 
għandhom jiġu trattati bl-istess mod. Pereżempju, il-konsumaturi li jagħmlu transazzjonijiet li 
jġorru l-istess riskji għandhom jiġu infurmati bl-istess mod.  Dan huwa partikolarment 
importanti fil-każ ta' prodotti sostituti. 
Huwa minnu li l-forma li jieħdu s-servizzi finanzjarji hija influwenzata sew mill-ambjent 
regolatorju tagħhom. Għalhekk, huwa daqstant importanti li sitwazzjonijiet jew riskji 
ekwivalenti biss jirċievu l-istess trattament . Differenzi, bħall-preżenza ta' garanzija u jekk il-
garanzija hijiex ipprovduta mill-fornitur tas-servizz jew minn terza parti indipendenti, 
jiġġustifikaw trattament differenti. Il-logħba għandha tkun, għalhekk, li dak li hu l-istess jiġi 
trattat bl-istess mod u jekk mhuwiex, jiġi trattat b'mod differenti.

Miżuri konkreti li jappoġġjaw in-naħa ta' l-offerta huma proposti f'dan ir-rapport: Fost 
affarijiet oħra jinkludu:

L-ewwel ħaġa, għandha ssir aktar promozzjoni ta' l-akkwist ta' servizzi finanzjarji permezz 
tal-mezzi ta' telekomunikazzjoni. Id-direttiva dwar il-ħasil tal-flus għandha tiġi eżaminata 
wkoll f'dan is-sens.  Ħafna mid-dispożizzjonijiet tagħha huma maħsuba għall-prevenzjoni tal-
ħasil tal-flus iżda jostakolaw transazzjonijiet bħall-ftuħ ta' kont minn distanza. L-għan huwa 
għal dispożizzjonijiet li xorta waħda jfixklu l-ħasil tal-flus iżda li ma jostakolawx in-negozju 
leġittimu. Il-firma elettronika tista' ġġib titjib hawn. 

Ostaklu ieħor għall-forniment ta' servizzi finanzjarji transkonfinali huwa kkawżat mis-sistemi 
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ta' tassazzjoni differenti ta' l-Istati Membri u l-livell baxx tagħhom ta' interoperabilità. 
Partikolarment f'oqsma fejn ċerti prodotti finanzjarji jattiraw inċentivi fiskali, bħal sistemi ta' 
assigurazzjoni għall-pensjoni, fondi tal-pensjoni, eċċ., spiss huwa diffiċli sabiex prodotti minn 
pajjiżi terzi jirċievu konċessjonijiet mit-taxxi nazzjonali. Minħabba l-unanimità tal-Kunsill, l-
Istati Membri għandhom responsabilità speċjali li jagħmlu progress f'dan il-qasam. 

Sabiex in-negozju bil-kreditu fis-sens l-aktar wiesa' tat-terminu jsir b'suċċess, huwa essenzjali 
li jkollu aċċess għar-reġistri tad-data dwar il-krediti. Id-direttiva dwar il-kreditu lill-
konsumaturi ċertament fiha regolament f'dan is-sens. Iżda din ir-regolazzjoni għadha vaga 
ħafna, u ma tgħid xejn dwar ir-relazzjoni bejn ir-reġistri pubbliċi u privati, u dwar data ta' 
kreditu pożittivi u negattivi.  L-aċċess għad-data ta' kreditu huwa ta' importanza kbira wkoll 
għall-klijenti, għaliex inkella jitilfu l-istorja tal-kreditu tagħhom jekk jibdlu l-post ta' 
residenza jew ta' l-uffiċċju prinċipali u jista' jkollhom problemi biex jingħataw kreditu. 
Ovvjament, id-dritt ta' ispezzjoni u korrezzjoni tad-data għandu jibqa' ggarantit lill-klijenti. 
Id-dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tad-data għandhom jiġu osservati. 

Għal raġunijiet simili, il-fatt li r-Regolament dwar Prattiċi Miftiehma, Nru 358/2003, għas-
suq ta' l-assigurazzjoni ġie estiż, kienet mossa li ġiet milqugħa b'sodisfazzjon. F'dan ir-
regolament il-Kummissjoni tqis ċerti tipi ta' kooperazzjoni konformi mal-liġi dwar il-
kompetizzjoni: Il-ġbir u evalwazzjoni komuni tad-data nazzjonali dwar ir-riskji, l-iżvilupp ta' 
kundizzjonijiet ġenerali nazzjonali tan-negozju u l-evalwazzjoni uniformi ta' miżuri ta' sigurtà 
huma forom ta' kooperazzjoni li jiffaċilitaw id-dħul ta' assiguraturi f'suq ġdid mingħajr ma tiġi 
ostakolata l-kompetizzjoni.

Il-ħtieġa li l-assiguraturi jaħtru rappreżentant permanenti f'kull stat fejn joperaw tidher 
dubitabbli llum.  Għandu jkun possibbli għall-Komunità li tfassal strumenti aktar 
proporzjonati biex tgħin lill-istat ikkonċernat jinforza t-talbiet fiskali tiegħu. 

L-inizjattiva tal-Kummissjoni li tirrevedi d-"dispożizzjonijiet ta' interess ġenerali" nazzjonali 
għandha tiġi milqugħa b'sodisfazzjon, peress li dispożizzjonijiet bħal dawn jillimitaw il-
libertajiet fundamentali. L-uniċi dispożizzjonijiet li għandhom jibqgħu huma dawk li huma 
konformi mal-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea, fi kliem ieħor, dawk li mhumiex 
diskriminatorji, li huma effettivi u proporzjonati u li jservu interess li l-Qorti tqis ammissibbli. 
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