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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή  Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι, συγχρόνως με την προσπάθεια θέσπισης μιας κοινοτικής νομοθεσίας με 
διαρκή στόχο την παροχή πολύ υψηλών επιπέδων προστασίας των καταναλωτών, όλοι οι 
παράγοντες της αγοράς - συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών/επενδυτών - οφείλουν 
να αντιληφθούν τη βασική αρχή της χρηματοπιστωτικής αγοράς, ότι δηλαδή η επίτευξη  
υψηλής αποδοτικότητας συνεπάγεται και την ανάληψη αυξημένου κινδύνου, και ότι ο  
κίνδυνος αποτελεί αναπόσπαστη συνιστώσα κάθε εύρυθμης χρηματοπιστωτικής αγοράς· 
επισημαίνει επίσης ότι πρέπει να εξευρεθεί η δέουσα συμβιβαστική λύση μεταξύ αφενός 
ενός υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και αφετέρου μιας απρόσκοπτης
λειτουργίας των μηχανισμών της εσωτερικής αγοράς • πιστεύει ότι η Επιτροπή  πρέπει να 
ενθαρρύνει εθνικές πρωτοβουλίες με στόχο την κατανόηση του χρηματοοικονομικού 
συστήματος και την σωστή αντίληψη της αρχής "αυξημένος κίνδυνος- αυξημένη 
απόδοση" καθώς και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των χρηματοπιστωτικών μέσων •

2. αναγνωρίζει ότι μολονότι η ζήτηση για χρηματοπιστωτικές αγορές λιανικής σήμερα είναι 
πρωτίστως εγχώρια,  το Διαδίκτυο και οι ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές  
αποτελούν στοιχεία-κλειδιά για την παροχή διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών λιανικής· καλεί, ως εκ τούτου, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να  προωθήσουν 
την ανάπτυξη αυτών των υπηρεσιών, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών, κυρίως σε ότι αφορά τους καταναλωτές•

3.   υπογραμμίζει, εντούτοις, ότι οι καταναλωτές που δεν έχουν πρόσβαση στις τεχνολογίες 
αυτές ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη χρησιμοποίησή τους, για παράδειγμα εξαιτίας της 
ηλικίας τους, δεν θα πρέπει να μείνουν στο περιθώριο •

4. εκτιμά ότι  η απλοποίηση των κανονισμών που αφορούν τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες και η άρση των εμποδίων στην κινητικότητα των καταναλωτών δεν θα πρέπει 
να οδηγήσει σε υποβάθμιση του επιπέδου προστασίας των καταναλωτών στα κράτη μέλη•

5. σημειώνει το ψήφισμα του της 11ης Ιουλίου 2007  σχετικά με την πολιτική για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (2005-2010) - Λευκή Βίβλος1, και ειδικότερα τη σύστασή 
του για δημιουργία  μιας "γραμμής στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για τη 
χρηματοδότηση της ειδημοσύνης σχετικά με τη χρηματοπιστωτική αγορά στο πλαίσιο 
των οργανώσεων καταναλωτών και των ΜΜΕ"·

6. συμφωνεί ότι οι καταναλωτές που επιθυμούν να αλλάξουν παρόχους χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών πρέπει να είναι ελεύθεροι να το πράξουν, με  ελάχιστα νομικά εμπόδια και 
κόστος, και ότι θα πρέπει οι ρήτρες των  συμβάσεων σχετικά  με τη μεταστροφή σε 
άλλους παρόχους να είναι διατυπωμένες με διαφανή και  κατανοητό τρόπο, να εφιστάται 
δε ρητώς η προσοχή των καταναλωτών σ΄αυτές·

                                               
1 Εγκριθέντα κείμενα, Ρ6_ΤΑ(2007)0338
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5. πιστεύει ότι, μολονότι ο καινοτόμος χαρακτήρας του προϊόντος αποτελεί βασικό κίνητρο 
επιλογής για τον καταναλωτή που αναζητά το κατάλληλο  χρηματοπιστωτικό προϊόν στην 
πιο ανταγωνιστική τιμή, όλα τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα πρέπει να παρουσιάζονται 
στον καταναλωτή με σαφή, αντικειμενικό και μη παραπλανητικό τρόπο·  προτρέπει την 
Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για εκσυγχρονισμό των κανονιστικών ρυθμίσεων  που 
αφορούν την κατανομή και την οργάνωση συγκρίσιμων προϊόντων λιανικής, καθώς και 
την ενημέρωση για τα προϊόντα αυτά · θεωρεί, περαιτέρω, ότι οι προτάσεις αυτές πρέπει 
να βασίζονται στις αρχές που ορίζονται στην Οδηγία  2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  της 21ης Απριλίου 2004 για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων 1 (" Οδηγία MiFid" ), όπως η αρχή της παροχής της 
"βέλτιστης δυνατής συμβουλής" και η αρχή "γνώριζε τον πελάτη σου"• 

8. υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες  της Επιτροπής για τη βελτίωση του επιπέδου ενημέρωσης 
επί χρηματοπιστωτικών θεμάτων και συνειδητοποιεί την ανάγκη για αντίστοιχη
πληροφόρηση, αλλά  αναγνωρίζει συγχρόνως τη δυσκολία για την εξεύρεση ισορροπίας 
μεταξύ  της  υπερπληροφόρησης και της  παροχής στους καταναλωτές επαρκούς 
πληροφόρησης• τάσσεται υπέρ της ποιότητας της πληροφόρησης έναντι της ποσότητας• 
καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να συμβουλευτεί τις οργανώσεις των καταναλωτών  
ώστε να καθορίσει τις πληροφορίες που κρίνονται ουσιώδεις για να μπορούν οι 
καταναλωτές να κάνουν τη σωστή επιλογή • υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να γίνει σαφής 
διαχωρισμός μεταξύ πληροφόρησης και συμβουλών·

9. τονίζει ότι οι καταναλωτές χρειάζονται εμπιστοσύνη και κατάλληλες γνώσεις για τη 
σωστή επιλογή του χρηματοπιστωτικού προϊόντος· επιπλέον τονίζει ότι απαιτούνται 
συντονισμένες προσπάθειες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη βελτίωση του 
επιπέδου ενημέρωσης επί χρηματοπιστωτικών θεμάτων σε όλα τα κράτη μέλη·

10. ζητεί να έχουν οι καταναλωτές τη δυνατότητα προσφυγής σε εξωδικαστικούς 
μηχανισμούς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ADR) για την επίλυση διαφορών επί 
θεμάτων που άπτονται λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών τόσο σε εθνικό όσο και 
σε διασυνοριακό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει  "βέλτιστες πρακτικές" στο 
πλαίσιο  των ADR·

11. καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των 
καταναλωτών για το δίκτυο FIN-NET· υπογραμμίζει ότι το δίκτυο FIN-NET μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον συντονισμό της ενημέρωσης του κοινού σε όλα τα 
κράτη μέλη όσον αφορά τους μηχανισμούς έννομης προστασίας και ADR, ιδιαίτερα 
προκειμένου για τις διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες·

12. υπενθυμίζει το γεγονός ότι η συμβατική διαδικασία προσφυγής  ενώπιον του δικαστηρίου 
θα παραμείνει ένας σημαντικός μηχανισμός επίλυσης διαφορών• καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να εξετάσει τον αντίκτυπο επί των διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών  
υπηρεσιών λιανικής του Κανονισμού του Συμβουλίου  (ΕΚ) αρ. 44/2001 της 22ας 
Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και την εκτέλεση 
αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις·2

                                               
1 ΕΕ L 145, 30.4.2004, σ.1
2 ΕΕ L 12, 16.1.2001, σ.1
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13. υποστηρίζει την προσπάθεια εξεύρεσης μίας ενιαίας λύσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα 
παρέχει στους καταναλωτές τη δυνατότητα προσφυγής σε ισόρροπα συλλογικά μέσα 
έννομης προστασίας για τον διακανονισμό διασυνοριακών διαφορών σχετικά με 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα λιανικής· προτείνει την αξιολόγηση του αντίκτυπου των 
πρόσφατα θεσπισθέντων συστημάτων σε εθνικό επίπεδο·

14.  τονίζει την ανάγκη εξασφάλισης σε όλους τους ενδιαφερόμενους της πρόσβασης σε 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες• για το λόγο αυτό, προτρέπει τους παρόχους 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών να προσφέρουν στους καταναλωτές που θα εκφράσουν 
ενδιαφέρον, τουλάχιστον ένα λογαριασμό όψεως με βάση τη συγκεκριμένη πίστωση. 
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