
AD\715242LT.doc PE400.632v02-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 










 2009

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

2007/2287(INI)

2.4.2008

NUOMONĖ
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto

pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl Žaliosios knygos dėl mažmeninių finansinių paslaugų bendrojoje rinkoje
(2007/2287(INI))

Nuomonės referentas (*): Olle Schmidt

(*) Glaudesnis bendradarbiavimas tarp komitetų (Darbo tvarkos taisyklių 
47 straipsnis)



PE400.632v02-00 2/5 AD\715242LT.doc

LT

PA_NonLeg



AD\715242LT.doc 3/5 PE400.632v02-00

LT

PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad, nors ir svarbu, jog su mažmeninėmis finansinėmis paslaugomis susijusiais 
ES teisės aktais visuomet būtų siekiama aukščiausių vartotojų apsaugos standartų, visi 
rinkos veikėjai, įskaitant vartotojus (investuotojus), turi visiškai suvokti pagrindinį 
finansinių rinkų principą, kad galimybė gauti didesnių pajamų susijusi su didesne rizika, 
ir kad ši rizika yra būtina bet kokios veikiančios finansinės rinkos dalis; toliau pabrėžia, 
kad reikėtų siekti tinkamo kompromiso tarp aukšto vartotojų apsaugos lygio ir 
nepriekaištingai veikiančių vidaus rinkos mechanizmų; laikosi nuomonės, kad Komisija 
turėtų skatinti vietines iniciatyvas perteikti finansinės veiklos supratimą, siekiant 
užtikrinti tikslų suvokimą apie rizikos ir grąžos principą ir finansinių priemonių 
specifines charakteristikas;

2. pripažįsta, kad, nors šiandien mažmeninę finansų paklausą visų pirma sudaro vidaus 
bankininkystė, internetas ir elektroninė bankininkystė yra tapę svarbiais tarptautine 
mažmenine finansine veikla užsiimti pageidaujančių vartotojų įrankiais; taigi ragina visas 
suinteresuotas šalis skatinti tokių paslaugų plėtojimą, tuo pat metu užtikrinant 
elektroninės korespondencijos, ypač susijusios su vartotojais, saugumą;

3. tačiau pabrėžia, kad negalima pamiršti vartotojų, kurie negali pasinaudoti tokiomis 
technologijomis arba kuriems sunku jomis naudotis, pvz., dėl jų amžiaus;

4. mano, kad finansinių paslaugų reglamento supaprastinimas ir kliūčių vartotojų 
mobilumui pašalinimas nelemtų žemesnių vartotojų apsaugos normų valstybėse narėse;

5. atkreipia dėmesį į savo 2007 m. liepos 11 d. rezoliuciją dėl Baltosios knygos „2005–2010 
m. finansinių paslaugų politika“1, ypač į jos rekomendaciją sukurti „europinę biudžeto 
eilutę, kad būtų galima finansuoti finansų rinkos tyrimą vartotojų ir MVĮ organizacijose“;

6. sutinka, kad norintys pakeisti finansinių paslaugų tiekėjus vartotojai turi turėti galimybę 
tai padaryti bet kuriuo metu, kad siekiant tai padaryti būtų kuo mažiau teisinių kliūčių ir 
išlaidų ir kad tiekėjų keitimą reglamentuojantys sutarčių straipsniai turėtų būti parengti 
aiškia, lengvai suprantama kalba ir į juos aiškiai būtų atkreipiamas vartotojų dėmesys;

7. mano, kad, nors produktų naujovės yra itin svarbios, siekiant tinkamiausių finansinių 
produktų už konkurencingiausią kainą ieškantiems vartotojams suteikti didesnę galimybę 
rinktis, visi finansiniai produktai turi būti pristatomi aiškiai, objektyviai ir neklaidinant; 
ragina Komisiją teikti pasiūlymus racionalizuoti norminius reikalavimus dėl pateikiamų 
panašių mažmeninių produktų ir su jais susijusios informacijos platinimo ir 
organizavimo; taip pat laikosi nuomonės, kad teikiant šiuos pasiūlymus reikėtų 
vadovautis 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų2 principais, pavyzdžiui, geriausių konsultacijų 

                                               
1  priimti tekstaiP6_TA(2007)0338.
2 OL L 145, 2004 4 30, p. 1
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ir kliento pažinimo principais;

8. remia Komisijos finansinio išprusimo lygio kėlimo iniciatyvą ir supranta, kad to siekiant 
reikalinga informacija, tačiau taip pat pripažįsta, kad sunku rasti pusiausvyrą tarp
informacijos pertekliaus ir pakankamos informacijos kiekio klientams pateikimo; pritaria 
informacijos kokybei, o ne kiekybei; taigi ragina Komisiją kviesti vartotojų organizacijas 
išdėstyti informaciją, kuri, jų nuomone, yra esminė klientams, kad šie galėtų priimti 
teisingą sprendimą; pabrėžia būtinybę nustatyti aiškias ribas tarp informacijos pateikimo ir 
konsultavimo;

9. pabrėžia, kad vartotojai turi pasitikėti finansiniais produktais ir turėti apie juos tinkamų 
žinių, kad galėtų tinkamai rinktis; todėl pabrėžia, kad reikia derinti pastangas nacionaliniu 
ir Europos lygmenimis, siekiant padidinti finansinio išprusimo lygį visose valstybėse 
narėse;

10. siūlo, kad visi vartotojai turėtų galimybę naudotis alternatyvaus ginčų sprendimo ne 
teismo būdu mechanizmais, spręsdami ginčus dėl mažmeninių finansinių paslaugų 
klausimų nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu; ragina Komisiją skatinti pažangiausią 
patirtį alternatyvaus ginčų sprendimo mechanizmų srityje;

11. ragina valstybes nares skatinti vartotojų informuotumą ir žinias apie FIN-NET; pabrėžia, 
kad FIN-NET vaidmuo turėtų būti vienas svarbiausių visose valstybėse narėse 
koordinuojant viešą informaciją apie galimybę pasinaudoti žalos atlyginimo priemonėmis 
ir alternatyvaus ginčų sprendimo mechanizmais, ypač kalbant apie tarptautines finansines 
paslaugas;

12. primena, kad konvencinis teismo bylos nagrinėjimas išliks svarbus ginčų sprendimo 
mechanizmas; todėl ragina Komisiją išnagrinėti Tarybos 2000 m. gruodžio 22 d. 
reglamento (EB) Nr. 44/2001 Dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir 
komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo poveikį mažmeninėms finansinėms 
paslaugoms tarptautiniu lygiu1;

13. pritaria tam, kad būtų ieškoma nuoseklaus europinio sprendimo, pagal kurį vartotojams 
būtų suteikiama galimybė gauti suderintų naujų formų kolektyvinės žalos atlyginimą 
tenkinant su mažmeniniais finansiniais produktais susijusius tarptautinius ieškinius; siūlo 
įvertinti naujai įsteigtų sistemų poveikį valstybių narių lygmeniu.

14. pabrėžia poreikį užtikrinti galimybę visoms suinteresuotoms šalims naudotis finansinėmis 
paslaugomis; todėl ragina finansų rinkos paslaugų teikėjus pasiūlyti bent jau kredito 
suteikimu pagrįstą žiro sąskaitą susidomėjimą išreiškusiems vartotojams.

                                               
1  OL L 12, 2001 1 16, p. 1
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