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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že ačkoli žádá, aby právní předpisy EU o maloobchodních finančních 
službách vždy usilovaly o velmi vysokou úroveň ochrany spotřebitelů, musí být všechny 
subjekty na trhu – včetně spotřebitelů/investorů – zcela obeznámeny se základní zásadou 
finančního trhu, že jakákoli příležitost vyššího výnosu je spojena s vyšším rizikem 
a riziko je nezbytným prvkem jakéhokoli funkčního finančního trhu; zdůrazňuje dále, že 
by se mělo usilovat o rozumný kompromis mezi vysokou úrovní ochrany spotřebitele 
a bezvadným fungováním mechanismů vnitřního trhu; domnívá se, že by Komise měla 
podpořit vnitrostátní iniciativy na předávání znalostí v oblasti financí, aby zajistila 
správné chápání zásady poměru mezi rizikem a výnosy a specifických charakteristik 
finančních nástrojů;

2. je si vědom, že ačkoli má současná maloobchodní finanční poptávka především 
vnitrostátní povahu, stává se internet a elektronické bankovnictví klíčovými nástroji 
spotřebitelů, kteří mají zájem provádět přeshraniční maloobchodní finanční činnosti;
vyzývá proto všechny zainteresované strany, aby podporovaly rozvoj těchto služeb 
a zároveň zajistily bezpečnost elektronické korespondence, zejména pokud jde 
o spotřebitele;

3. zdůrazňuje však, že by neměli být opomíjeni spotřebitelé, kteří nemají přístup k těmto 
technologiím nebo mají problémy s jejich používáním, například z důvodu svého věku;

4. zastává názor, že by zjednodušování regulace finančních služeb a odstraňování překážek 
mobility zákazníků nemělo vést k nižší úrovni ochrany spotřebitele v členských státech;

5. připomíná usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. července 2007 o politice 
finančních služeb (2005–2010) – bílá kniha1, zejména v něm obsažené doporučení 
k „vytvoření evropské rozpočtové položky na financování odborných posudků finančního 
trhu ve spotřebitelských organizacích a v malých a středních podnicích“;

6. souhlasí s tím, že spotřebitelé, kteří si přejí změnit poskytovatele finančních služeb, musí 
mít možnost kdykoli takto svobodně učinit za minimálních právních překážek a nákladů 
a že ustanovení smlouvy, kterými se tato změna řídí, musí být sepsána jasně 
a srozumitelně a spotřebitel na ně musí být výslovně upozorněn;

7. domnívá se, že inovace produktů je velmi důležitá k tomu, aby se spotřebiteli, který hledá 
nejvhodnější finanční produkt za nejpřijatelnější cenu, nabídl širší výběr, je však 
nezbytné spotřebiteli představovat všechny produkty jasně, objektivně a nezkresleně;
naléhavě žádá Komisi, aby předložila návrhy na zjednodušení požadavků na regulaci, 
pokud jde o distribuci a organizaci srovnatelných maloobchodních produktů 
a informování o nich; dále se domnívá, že by tyto návrhy měly vycházet ze zásad 
stanovených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES o trzích finančních 

                                               
1 Přijaté texty, P6_TA(2007)0338.
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nástrojů ze dne 21. dubna 20041, jako je např. zásada „best advice“ (nejlepší návod) 
a „know your customer“ (poznej svého klienta);

8. vyjadřuje podporu iniciativám Komise zaměřeným na zvyšování úrovně finanční 
gramotnosti a je si vědom toho, že má-li se tato úroveň zvýšit, je zapotřebí informací, 
současně si však uvědomuje, že je obtížné najít správnou rovnováhu mezi zahlcením 
informacemi a poskytováním nezbytných informací spotřebitelům; dává přednost kvalitě 
informací nad jejich kvantitou; žádá proto Komisi, aby konzultovala s organizacemi 
spotřebitelů s cílem určit, které informace potřebuje spotřebitel nutně znát k tomu, aby 
učinil správnou volbu; zdůrazňuje, že by mělo být jasně rozlišováno mezi poskytováním 
informací a poradenstvím;

9. zdůrazňuje, že spotřebitelé potřebují mít jistotu a odpovídající informace, aby byli schopní 
správně zvolit finanční produkt; zdůrazňuje rovněž, že je proto nezbytné spolupracovat na 
vnitrostátní i na evropské úrovni, aby se zajistila ve všech členských státech lepší 
informovanost o finančních produktech;

10. požaduje, aby spotřebitelé měli ve všech členských státech možnost využít mimosoudní 
mechanismus alternativního řešení sporů (ADR) týkajících se otázek maloobchodních 
finančních služeb, a to jak na úrovni vnitrostátní, tak i na úrovni přeshraniční; vyzývá 
Komisi, aby při využívání alternativního řešení sporů prosazovala „osvědčené postupy“;

11. vyzývá členské státy, aby seznámily spotřebitele se sítí FIN-NET a informovaly o ní;
zdůrazňuje, že síť FIN-NET by měla ve všech členských státech hrát klíčovou úlohu při 
koordinaci poskytování informací veřejnosti o přístupu k nápravě a mechanismu ADR, 
zejména v případě přeshraničních finančních služeb;

12. připomíná, že běžná soudní řízení zůstávají významným mechanismem řešení sporů;
vyzývá proto Komisi, aby posoudila dopad nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. 
prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských 
a obchodních věcech2 na přeshraniční maloobchodní finanční služby;

13. je pro to, aby se hledalo jednotné řešení na evropské úrovni, které by spotřebitelům 
zajistilo přístup k vyváženému způsobu kolektivní nápravy při vyřizování přeshraničních 
stížností v souvislosti s maloobchodními finančními produkty; navrhuje posoudit dopad 
systému, jenž byl nedávno zaveden na vnitrostátní úrovni;

14. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby byl přístup k finančním službám zajištěn pro všechny 
zainteresované strany; naléhavě proto žádá poskytovatele finančních služeb, aby 
spotřebitelům, kteří o to projeví zájem, nabídli alespoň úvěrový žirový účet.

                                               
1 Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1.
2  Úř. věst. L 12, 16.1.2001, s. 1.
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