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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Økonomi- og 
Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. påpeger, at samtidig med opfordringen til, at EU-lovgivning om finansielle 
tjenesteydelser i detailleddet altid skal sigte mod meget høje standarder for 
forbrugerbeskyttelse, skal alle markedsoperatører - herunder forbrugere/investorer - være 
fuldt ud klar over det grundlæggende princip på det finansielle marked om, at muligheden 
for højere afkast afspejles i en højere risiko, og at en højere risiko er et uomgængeligt 
aspekt ved ethvert fungerede finansielt marked; understreger desuden, at der skal findes 
et fornuftigt kompromis mellem en høj standard for forbrugerbeskyttelse og 
velfungerende interne markedsmekanismer; mener, at Kommissionen bør fremme 
nationale initiativer, der skaber forståelse for finansielle spørgsmål, for at sikre en korrekt 
forståelse for princippet om "risiko/afkast" og de finansielle instrumenters særlige 
egenskaber;

2. anerkender, at selv om efterspørgslen på de finansielle detailmarkeder i dag primært er 
indenlandsk, er internet og e-banker blevet centrale instrumenter for forbrugere, der 
ønsker at udføre grænseoverskridende finansaktiviteter i detailleddet, opfordrer derfor 
alle interessenter til at fremme udviklingen af sådanne tjenester og samtidig sikre den 
elektroniske korrespondances sikkerhed, navnlig i forhold til forbrugerne;

3. understreger imidlertid, at forbrugere, der ikke har adgang til disse teknologier, eller som 
har vanskeligt ved at bruge dem, f.eks. på grund af alder, ikke bør glemmes;

4. mener, at forenklingen af lovgivningen om finansielle tjenesteydelser og fjernelsen af 
hindringer for kundernes mobilitet ikke bør føre til lavere standarder for 
forbrugerbeskyttelse i medlemsstaterne;

5. tager sin beslutning af 11. juli 2007 om politikken for finansielle tjenesteydelser (2005-
2010) - hvidbog1 til efterretning, navnlig dens anbefaling om "etablering af en budgetpost 
i EU’s budget til at finansiere finansiel markedsekspertise i organisationer for forbrugere 
og SMV’er";

6. er enig i, at forbrugere, der ønsker at skifte udbyder af finansielle tjenesteydelser, skal 
have mulighed for at gøre dette til enhver tid med minimale juridiske hindringer og 
omkostninger, og at kontraktbestemmelser for et sådant skifte skal formuleres i et 
gennemskueligt og letforståeligt sprog og eksplicit bringes til forbrugernes 
opmærksomhed;

7. mener, at mens produktfornyelse er nøglen til at give forbrugeren et større udvalg, når de 
leder efter de mest velegnede finansielle produkter til den mest konkurrencedygtige pris, 
bør alle finansielle produkter præsenteres på en klar, objektiv og ikke misvisende måde; 
opfordrer indtrængende Kommissionen til at forelægge forslag om en strømlining af de 

                                               
1  Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0338.
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lovgivningsmæssige krav til distribution og organisering af sammenlignelige 
detailprodukter og oplysninger om dem; mener desuden, at disse forslag bør baseres på 
principperne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om 
markeder for finansielle instrumenter1 (”MiFid-direktivet”) som f.eks. dem om "bedste 
rådgivning" og "kend din kunde";

8. støtter Kommissionens initiativer til at øge niveauet for finansiel viden og erkender, at der 
er et behov for information for at gøre dette, men erkender samtidig den vanskelige 
balance mellem for meget information og tilstrækkelig information til forbrugerne; 
foretrækker kvalitet frem for kvantitet; opfordrer derfor Kommissionen til at høre 
forbrugerorganisationer for at fastslå, hvilken information, den anser for at være 
nødvendig for at sikre, at forbrugerne kan træffe det rette valg; understreger, at der skal 
skelnes klart mellem information og rådgivning;

9. påpeger, at forbrugerne har brug for tillid og korrekt viden for at træffe det rette valg 
mellem de finansielle produkter; mener, at der derfor er behov for en koordineret indsats 
på nationalt og europæisk plan for at forbedre graden af finansiel viden i alle 
medlemsstater;

10. anmoder om, at forbrugerne bør gives adgang til udenretslige alternative 
konfliktløsningsprocedurer med henblik på at løse tvister vedrørende finansielle 
tjenesteydelser i detailleddet, både nationalt og på tværs af grænserne; opfordrer 
Kommissionen til at fremme "bedste praksis" inden for alternative 
konfliktløsningsmodeller;

11. opfordrer medlemsstaterne til at fremme forbrugernes bevidsthed og viden om FIN-NET; 
understreger, at FIN-NET bør spille en central rolle for koordineringen af offentlige 
oplysninger i alle medlemsstater med henblik på klagemuligheder og alternative 
konfliktløsningsmodeller, navnlig i forbindelse med grænseoverskridende finansielle 
tjenesteydelser;

12. minder om, at traditionelle retssager forsat vil være en vigtig konfliktløsningsprocedure; 
anmoder derfor Kommissionen om at undersøge indvirkningen på grænseoverskridende 
finansielle tjenesteydelser i detailleddet af forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 
2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på 
det civil- og handelsretlige område2;

13. støtter en sammenhængende europæisk løsning, der giver forbrugerne adgang til 
afbalancerede nye former for kollektive klagemuligheder til løsning af 
grænseoverskridende klager i forbindelse med finansielle produkter i detailleddet; 
foreslår, at man vurderer indvirkningen af systemer, der for nylig er blevet indført på 
nationalt plan;

14. understreger behovet for at sikre alle interesserede parter adgang til finansielle 
tjenesteydelser; opfordrer derfor indtrængende udbydere af finansielle tjenesteydelser til 
som minimum at tilbyde en kreditbaseret girokonto til kunder, der udtrykker interesse 

                                               
1 EFT L 145 af 30.4.2004, s. 1.
2  EFT L 12 af 16.1.2001, s. 1.
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