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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. vindt dat de wetgeving van de Europese Unie op de financiële dienstverlening in het klein 
altijd naar een zeer goede bescherming van de consument moet streven, maar wijst er met 
nadruk op dat al wie op de markt actief is - ook de consument of belegger - zich terdege 
van het fundamenteel princiep van de financiële markt bewust moet zijn, dat aan elke 
mogelijkheid voor hoger rendement een hoger risico beantwoordt, en dat risico een 
onmisbaar bestanddeel van elke actieve financiële markt is; benadrukt verder dat er naar 
een goed compromis tussen een hoog niveau van consumentenbescherming en een feilloos 
functionerende interne markt gezocht moet worden ; is van mening dat de Commissie 
nationale initiatieven ter verbreiding van de kennis van financiële onderwerpen zou 
moeten aanmoedigen, om ervoor te zorgen dat het risico-rendementsprincipe en de 
specifieke kenmerken van financiële instrumenten goed worden begrepen;

2. ziet in dat, hoewel de vraag naar financiële diensten voor consumenten momenteel 
hoofdzakelijk binnenlands gericht is, internet en elektronische bankverrichtingen 
wezenlijke mogelijkheden voor de consument vertegenwoordigen die 
grensoverschrijdende financiële verrichtingen in het klein wil uitvoeren, en vraagt alle 
belanghebbende partijen dan ook om de uitbouw van dat soort dienstverlening te 
stimuleren en daarbij de veiligheid van de elektronische correspondentie te garanderen, 
vooral voor de consument;

3. benadrukt echter dat consumenten die geen toegang hebben tot de bewuste technologieën 
of ze bijvoorbeeld door hun leeftijd niet goed weten te gebruiken, niet vergeten mogen 
worden;

4. meent dat vereenvoudiging van de voorschriften inzake financiële dienstverlening en het 
wegwerken van de belemmeringen voor de mobiliteit van de consument niet tot een lager 
niveau van consumentenbescherming in de lidstaten mogen leiden;

5. neemt akte van de resolutie van 11 juli 2007 over het Witboek over het beleid voor 
financiële dienstverlening 2005-20101, vooral haar aanbeveling "voor de creatie van een 
lijn in de Europese begroting voor de financiering van financiële marktexpertise in 
organisaties van consumenten en het MKB";

6. is het ermee eens dat cliënten die van aanbieder van financiële diensten wensen te 
veranderen, vrij moeten zijn om dat op elk ogenblik te doen, met zo weinig mogelijk
wettelijke belemmeringen en kosten, en dat de contractuele voorwaarden voor een 
dergelijke verandering van aanbieder in eenvoudige, goed begrijpelijke taal gesteld 
moeten zijn en uitdrukkelijk onder de aandacht van de consument gebracht moeten 
worden;

                                               
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0338.
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7. meent dat productvernieuwing wel een centraal element is om de verbruiker die op zoek is 
naar het beste financieel product tegen de beste prijs, een ruimere keuze te bieden, maar 
dat alle financiële producten op een duidelijke, objectieve en niet-misleidende manier 
aangeboden moeten worden ; dringt er bij de Commissie op aan om voorstellen voor te 
leggen om de voorschriften inzake distributie en structuur van vergelijkbare 
consumentenproducten en de overeenkomstige informatie te stroomlijnen ; is verder van 
mening dat de voorstellen van de principes moeten uitgaan die vastgelegd zijn in richtlijn 
2004/39/EG van 21 april 2004 van het Europees parlement en de Raad betreffende de 
markten voor financiële instrumenten (de MiFid-richtlijn)1, zoals het "beste advies" en
"ken uw cliënt";

8. geeft zijn steun voor de initiatieven van de Europese Commissie om het inzicht in
financiële aangelegenheden uit te breiden en geeft zich rekenschap van de behoefte aan 
informatie om dat te bereiken, maar begrijpt ook hoe moeilijk het is om een evenwicht 
tussen overdadige en voldoende informatie voor de consument te vinden ; verkiest 
kwaliteit boven kwantiteit en vraagt de Europese Commissie dan ook om de 
verbruikersverenigingen te raadplegen om na te gaan welke informatie voor de verbruiker 
van wezenlijk belang is om de juiste keuze te kunnen maken ; benadrukt dat er een 
duidelijk onderscheid tussen informatie en advies te maken is; 

9. benadrukt dat de consument vertrouwen en gezond inzicht moet hebben om de juiste 
financiële producten te kunnen kiezen, en dat er dan ook gecoördineerde inspanningen op 
nationaal en Europees vlak nodig zijn om in alle lidstaten de kennis van zaken in 
financiële aangelegenheden te verbeteren;

10. meent dat de consument toegang zou moeten hebben tot alternatieve procedures buiten de 
rechtbanken om voor het beslechten van geschillen over financiële dienstverlening in het 
klein, zowel op nationaal vlak als in grensoverschrijdende zaken ; vraagt de Europese 
Commissie om de beste werkwijzen in alternatieve beslechtingsprocedures aan te 
moedigen;

11. vraagt de lidstaten om het bewustzijn van de consumenten en hun kennis van Fin-Net op 
te trekken ; benadrukt dat het Fin-Net in alle lidstaten een centrale rol te vervullen heeft 
om de informatie van het publiek over de verhaal- en alternatieve beslechtingsprocedures
te coördineren, vooral voor grensoverschrijdende financiële dienstverlening;

12. herinnert eraan dat de traditionele rechtszaak een belangrijke beslechtingsprocedure voor 
geschillen zal blijven; verzoekt de Commissie dan ook om de gevolgen van Verordening 
(EG) nr. 44/2001 van 22 december 2000 van de Raad betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en 
handelszaken2 voor grensoverschrijdende financiële dienstverlening in het klein te 
onderzoeken ;

13. geeft zijn steun voor een goed doordachte oplossing op Europees niveau die de consument 
van evenwichtige nieuwe vormen van collectief verhaal voorziet om in 

                                               
1 PB L 145 van 30.4.2004, blz. 1.
2 PB L 12 van 16.1.2001, blz. 1.
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grensoverschrijdende verrichtingen in het klein klachten over financiële producten te 
beslechten; stelt voor om het effect van de systemen te analyseren die recentelijk op het 
niveau van de lidstaten ingevoerd zijn;

14. wijst met nadruk op de noodzaak om de toegang tot financiële diensten voor alle 
belanghebbende partijen te vrijwaren ; vraagt de aanbieders van financiële diensten 
daarom met klem om belangstellende consumenten op zijn minst een girorekening op 
basis van kredietverlening aan te bieden.
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