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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което 
ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че макар да призовава законодателството на ЕС относно финансовите 
услуги на дребно винаги да е насочено към много високи стандарти на защита на 
потребителите, всички пазарни субекти - в т.ч. потребители/инвеститори, трябва да 
разбират напълно основния принцип на финансовия пазар, а именно, че 
възможността за по-висока възвръщаемост се изразява в по-висок риск и този риск 
е неделима част от всеки функциониращ финансов пазар; подчертава освен това, че 
следва да се търси подходящ компромис между високото равнище на защита на 
потребителите и отличното функциониране на механизмите на вътрешния пазар; 
счита, че Комисията следва да насърчава националните инициативи, които 
изграждат финансова култура, така че да се гарантира точно схващане на принципа 
„риск-възвръщаемост” и на специфичните характеристики на финансовите 
инструменти;

2. признава, че въпреки че понастоящем търсенето на финансовите пазари на дребно е 
предимно на национално равнище, интернет и електронното банкиране се 
превърнаха в ключови инструменти за потребителите, които желаят да извършват 
трансгранични финансови дейности на дребно;  следователно призовава всички 
участници да насърчават развитието на такива услуги като същевременно 
гарантират сигурността на електронната кореспонденция, особено що се отнася до 
потребителите;

3. въпреки това подчертава, че не следва да бъдат забравяни потребителите, които 
нямат достъп до тези технологии или изпитват затруднения да ги използват, 
например поради възрастта си;

4. изразява становище, че опростяването на разпоредбите в областта на финансовите 
услуги и премахването на пречките за мобилност на потребителите следва да не 
води до занижаване на стандартите за защита на потребителите в държавите-
членки;

5. отбелязва своята резолюция от 11 юли 2007 г. относно политика в областта на 
финансовите услуги (2005–2010 г.) – Бяла книга 1, и по-специално съдържащата се 
там препоръка за създаване на „европейски бюджетен ред за финансиране на 
придобиването на експертни познания в областта на финансовите пазари от 
организации на потребители и на малки и средни предприятия”;

6. изразява съгласие, че потребителите, които желаят да сменят доставчиците на 
финансови услуги, трябва да са свободни да го направят по всяко време, при 
минимални законови пречки и разходи, и че договорните клаузи, които уреждат 
подобни смени на доставчика, трябва да са изготвени на прозрачен, лесно 

                                               
1 Приети текстове, P6_TA(2007)0338.
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разбираем език и да са изрично предоставени на вниманието на потребителите;

7. изразява становище, че докато новаторството по отношение на продуктите е 
ключът към предоставяне на по-голям избор на потребителите, когато търсят най-
подходящите финансови продукти на най-конкурентната цена, всички финансови 
продукти следва да бъдат представяни по ясен, обективен и неподвеждащ начин; 
настоятелно призовава Комисията да представи предложения за оптимизиране на 
регулаторните изисквания по отношение на разпространението и организацията на 
сходни продукти на дребно, както и информацията за тях; изразява също така 
становището, че подобни предложения следва да се основават на принципите, 
посочени в Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 21 
април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти1, а именно принципите 
за „най-добрия съвет” и „познавай клиента си”;

8. подкрепя инициативата на Комисията за повишаване на равнището на финансовата 
грамотност и изразява разбиране по отношение на необходимостта от информация 
за постигането на тази цел, но същевременно признава трудното постигане на 
баланс между свръхинформираността и предоставянето на достатъчно информация 
на потребителите; насърчава качеството пред количеството на информацията; 
следователно призовава Комисията да се консултира с потребителските 
организации, за да се определи коя информация е съществена за потребителите, за 
да могат да направят правилен избор; подчертава, че следва да се очертае ясна 
разлика между информация и съвет;

9. подчертава, че за да направят правилния избор на финансов продукт, потребителите 
имат нужда от доверие и от подходящи познания; следователно също така 
подчертава, че на национално и на европейско равнище са необходими съгласувани 
усилия за подобряване на равнищата на финансова грамотност във всички държави-
членки;

10. изисква потребителите да имат достъп до извънсъдебни алтернативни механизми 
за разрешаване на спорове във връзка със спорове в областта на финансовите 
услуги на дребно както на национално, така и на трансгранично равнище,  
призовава Комисията да насърчава "най-добрите практики" при алтернативното 
разрешаване на спорове;

11. призовава държавите-членки да насърчават осведомеността и познанията на 
потребителите за FIN-NET; подчертава, че FIN-NET следва да играе ключова роля в 
координирането на публичната информация във всички държави-членки относно 
достъпа до механизми за обезщетение и алтернативно разрешаване на спорове, и 
по-специално във връзка с трансгранични финансови услуги;

12. припомня факта, че обичайният съдебен процес ще продължи да бъде важен 
механизъм за решаване на спорове; съответно призовава Комисията да извърши 
преглед на въздействието върху трансграничните финансови услуги на дребно на 
Регламент (ЕО) № 44/2001 от 22 декември 2000 г. относно компетентността, 
признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски 

                                               
1 ОВ L 145, 30.04.2004 г., стр. 1
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дела1;

13. подкрепя намирането на последователно решение на европейско равнище, което 
осигурява на потребителите достъп до балансирани нови форми на колективно 
обезщетение при решаването на трансгранични жалби, свързани с финансовите 
продукти на дребно; предлага да се оценява въздействието на системи, наскоро 
въведени на национално равнище;

14. подчертава необходимостта да се осигури на всички заинтересовани страни достъп 
до финансови услуги; следователно призовава настоятелно доставчиците на 
финансови услуги да предлагат поне кредитна разплащателна сметка на 
потребителите, които проявяват интерес

                                               
1 ОВ L 12, 16.01.2001 г., стр. 1.
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