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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja be a következő 
javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy – miközben arra hív fel, hogy a lakossági pénzügyi szolgáltatásokról 
szóló uniós jogszabályok mindig a legmagasabb szintű fogyasztóvédelemre törekedjenek 
– valamennyi piaci szereplőnek – a fogyasztókat/befektetőket is ideértve – teljes 
mértékben tudatában kell lennie a pénzügyi piacok alapvető elvének, amely szerint a 
magasabb megtérülés lehetősége magasabb kockázatot jelent, és a kockázat valamennyi 
működőképes pénzügyi piac elengedhetetlen eleme; hangsúlyozza továbbá, hogy 
megfelelő kompromisszumot kell találni a magas szintű fogyasztóvédelem és a hibátlanul 
működő belső piaci mechanizmusok között; úgy véli, hogy a Bizottságnak bátorítania 
kell a pénzügyi ismeretek terjesztésére irányuló nemzeti kezdeményezéseket, a 
„kockázatmegtérülés” elvének és a pénzügyi instrumentumok sajátosságainak megfelelő 
mértékű megértése biztosítására;

2. elismeri, hogy bár a lakossági pénzügyi piacok elsősorban belföldi piacok, az internet és 
az elektronikus bankügyletek kulcsfontosságú eszközzé váltak azon fogyasztók számára, 
akik határokon átnyúló lakossági pénzügyi tevékenységet kívánnak folytatni; felszólítja 
ezért az összes érdekelt felet, hogy támogassák e szolgáltatások fejlesztését, biztosítva 
egyidejűleg az elektronikus levelezés biztonságát, különösen a fogyasztók tekintetében;

3. hangsúlyozza azonban, hogy nem szabad megfeledkezni az e technológiákhoz 
hozzáféréssel nem rendelkező vagy használatukban – például életkoruk miatt –
nehézségekkel küzdő fogyasztókról;

4. úgy véli, hogy pénzügyi szolgáltatások szabályozásának egyszerűsítése és a fogyasztói 
mobilitás akadályainak lebontása nem eredményezhet alacsonyabb szintű 
fogyasztóvédelmi előírásokat a tagállamokban;

5. tudomásul veszi a 2005–2010 közötti évekre vonatkozó pénzügyi szolgáltatási politikával 
foglalkozó fehér könyvről szóló, 2007. július 11-i állásfoglalást1, különös tekintettel a 
benne foglalt azon javaslatra, amely értelmében létre kellene hozni egy „uniós 
költségvetési tételt a fogyasztói és KKV-szervezetek pénzügyi piaci szakértelmének 
finanszírozása céljából”;

6. egyetért azzal, hogy a fogyasztók bármikor, minimális jogi akadályok és költségek mellett 
válthassanak pénzügyi szolgáltatót, ha ezt kívánják, és hogy a szolgáltatóváltást 
szabályozó szerződéses kikötéseket átláthatóan, könnyen érthető nyelven kell 
megfogalmazni, és kifejezetten fel kell rájuk hívni a fogyasztók figyelmét;

7. úgy gondolja, hogy miközben a termékinnováció kulcsszerepet játszik abban, hogy a 
fogyasztónak szélesebb választékot kínáljanak, amikor a legmegfelelőbb pénzügyi 
termékeket keresi a legversenyképesebb áron, az összes pénzügyi terméket világos, 

                                               
1  Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0338.
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objektív és nem félrevezető módon kell bemutatni; sürgeti a Bizottságot, hogy nyújtson 
be javaslatokat az összehasonlítható lakossági termékek és azokkal kapcsolatos 
információk terjesztésére és megszervezésére irányuló szabályozási követelmények 
egyszerűsítésére;   úgy gondolja, hogy az ilyen javaslatokat a pénzügyi eszközök 
piacairól szóló, 2004. április 21-i, 2004/39/EK európai parlamenti és a tanácsi 
irányelvben (MiFid)1 meghatározott elvekre kell alapozni, amilyen például a „legjobb 
tanács” és az „ismerd meg ügyfeled” elve;

8. támogatja a Bizottság pénzügyi ismeretek bővítésére irányuló kezdeményezéseit, és tudja, 
hogy ennek érdekében tájékoztatásra van szükség, ugyanakkor elismeri, hogy nehéz 
megtalálni az egyensúlyt az információ-túlburjánzás és az ügyfelek megfelelő 
tájékoztatása között; előnyben részesíti a minőséget a mennyiséggel szemben; ezért felkéri 
a Bizottságot, hogy konzultáljon fogyasztói szervezetekkel annak meghatározására, hogy 
mely információk szükségesek a fogyasztók számára a helyes döntés meghozatalához; 
hangsúlyozza, hogy a tájékoztatás és a tanácsadás között egyértelműen különbséget kell 
tenni;

9. hangsúlyozza, hogy a fogyasztóknak bizalomra és helytálló ismeretekre van szükségük a 
számukra megfelelő pénzügyi termék kiválasztásához; ezért kiemeli továbbá, hogy 
nemzeti és uniós szinten koordinált erőfeszítésekre van szükség annak érdekében, hogy a 
pénzügyi műveltség szintje valamennyi tagállamban emelkedjen;

10. kéri, hogy a fogyasztók számára elérhetőek legyenek a peren kívüli alternatív 
vitarendezési mechanizmusok (ADR) a lakossági pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos 
jogvitákban mind nemzeti, mind pedig határokon átnyúló szinten; felszólítja a 
Bizottságot, hogy népszerűsítse az ADR „legjobb gyakorlatait”;

11. felszólítja a tagállamokat, hogy támogassák a Pénzügyi Szolgáltatások Panaszhálózattal 
(FIN-NET) kapcsolatos fogyasztói tudatosságot és ismereteket; hangsúlyozza, hogy a 
FIN-NET-nek kulcsszerepet kell betöltenie a nyilvánosság jogorvoslati lehetőségekhez és 
ADR-mechanizmusokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos tájékoztatásának 
koordinálásában valamennyi tagállamban, különösen a határokon átnyúló pénzügyi 
szolgáltatásokat illetően;

12. emlékeztet arra, hogy a hagyományos bírósági eljárás fontos vitarendezési mechanizmus 
marad; ezért felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a polgári és kereskedelmi 
ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 
44/2001/EK rendelet2 határon átnyúló lakossági pénzügyi szolgáltatásokra gyakorolt 
hatását;

13. támogat egy olyan koherens, közösségi szintű javaslatot, amely a lakossági pénzügyi 
termékekkel kapcsolatos határokon átnyúló panaszok tekintetében a kollektív jogorvoslat 
kiegyensúlyozott, új formáit biztosítja a fogyasztók számára; javasolja a közelmúltban 
tagállami szinten létrehozott rendszerek hatásának értékelését;

14. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy minden érdekelt hozzáférjen pénzügyi 

                                               
1 HL L 145., 2004.4.30., 1. o.
2 HL L 12., 2001.1.16., 1. o.
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szolgáltatásokhoz; sürgeti ezért a pénzügyi szolgáltatókat, hogy legalább hitelalapú 
elszámolási számlát kínáljanak az ez iránt érdeklődő fogyasztóknak.
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