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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że choć apeluje, aby prawodawstwo UE dotyczące usług finansowych zawsze 
miało na celu bardzo wysokie standardy ochrony konsumentów, wszystkie podmioty 
rynkowe – w tym konsumenci/inwestorzy – muszą być w pełni świadomi podstawowej 
zasady rynku finansowego, że wyższe zyski okupione są wyższym ryzykiem oraz że 
ryzyko jest niezbędnym elementem każdego funkcjonującego rynku finansowego; 
podkreśla również, że należy dążyć do osiągnięcia dobrego kompromisu między 
wysokim poziomem ochrony konsumenta a doskonale działającymi mechanizmami 
rynku wewnętrznego; wyraża opinię, że Komisja powinna wspierać inicjatywy krajowe 
mające na celu propagowanie problematyki finansowej, tak aby zapewnić dokładne 
zrozumienie relacji ryzyko-zysk oraz specyficznych cech instrumentów finansowych;

2. przyznaje, że choć popyt na detaliczne usługi finansowe występuje zasadniczo na 
rynkach krajowych, internet oraz e-bankowość stały się kluczowymi instrumentami, z 
jakich korzystają konsumenci chcący podjąć transgraniczną detaliczną działalność 
finansową; w związku z tym wzywa wszystkie zainteresowane strony do wspierania 
rozwoju takich usług, przy zapewnieniu bezpieczeństwa korespondencji elektronicznej, 
szczególnie w przypadku konsumentów;

3. podkreśla jednak, że nie można zapominać o konsumentach, którzy nie mają dostępu do 
tych technologii lub którym korzystanie z tych technologii stwarza trudności, na przykład 
ze względu na wiek;

4. jest zdania, że uproszczenie przepisów w zakresie usług finansowych oraz znoszenie 
barier utrudniających mobilność klientów nie powinno prowadzić do obniżenia 
standardów ochrony konsumentów w państwach członkowskich;

5. zwraca uwagę na rezolucję z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie białej księgi dotyczącej 
polityki w dziedzinie usług finansowych w latach 2005-20101, a zwłaszcza na znajdujące 
się w niej zalecenie utworzenia „europejskiej linii budżetowej z myślą o finansowaniu 
zdobywania wiedzy w zakresie rynku finansowego przez organizacje skupiające 
konsumentów i MŚP”;

6. zgadza się, że konsumenci chcący zmienić dostawcę usług finansowych muszą mieć pełną 
swobodę dokonywania zmian, ograniczaną minimalną ilością barier prawnych i kosztów, 
oraz że klauzule umów regulujące zmianę dostawcy muszą być sformułowane 
przejrzyście, w łatwo zrozumiałym języku oraz konsumenci powinni być o nich wyraźnie 
informowani;

7. jest zdania, że choć wprowadzanie innowacyjnych produktów jest kluczowe dla 
zapewnienia konsumentowi większego wyboru podczas poszukiwań najbardziej 

                                               
1  Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0338.
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odpowiednich produktów finansowych po najkorzystniejszej cenie, to wszystkie produkty 
finansowe muszą być prezentowane jasno, obiektywnie i w sposób niewprowadzający w 
błąd; wzywa Komisję do przedstawienia propozycji celem usprawnienia wymogów 
regulacyjnych w odniesieniu do dystrybucji i organizacji porównywalnych produktów 
detalicznych oraz informacji; jest także zdania, że propozycje te powinny opierać się na 
zasadach określonych w dyrektywie 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych1 (dyrektywa RIF), 
takich jak „najlepsze doradztwo” i „poznaj swojego klienta”;

8. wspiera inicjatywę Komisji na rzecz poprawy poziomu znajomości zagadnień 
finansowych oraz zdaje sobie sprawę z konieczności informowania na ten temat, ale 
jednocześnie przyznaje, że trudno osiągnąć równowagę pomiędzy nadmiarem informacji a 
udzielaniem konsumentom wystarczających informacji; opowiada się za prymatem 
jakości nad ilością; w związku z tym wzywa Komisję, aby zasięgnęła opinii organizacji 
konsumenckich w celu określenia, które informacje są zasadnicze dla dokonywania 
właściwego wyboru przez konsumentów; podkreśla, że należy wprowadzić wyraźne 
rozróżnienie między informacjami a poradami;

9. podkreśla, że konsumenci potrzebują zaufania i odpowiedniej wiedzy, aby dokonać 
właściwego wyboru wśród produktów finansowych; w związku z tym kładzie nacisk na 
konieczność koordynacji starań na szczeblu krajowym i europejskim, aby poprawić 
poziom znajomości zagadnień finansowych we wszystkich państwach członkowskich;

10. domaga się, aby konsumenci mieli dostęp do pozasądowej procedury alternatywnego 
rozwiązywania sporów (ADR) w rozwiązywaniu sporów dotyczących detalicznych usług 
finansowych zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym; wzywa Komisję 
do promowania „wzorcowych praktyk” w ADR;

11. wzywa państwa członkowskie do upowszechniania wśród konsumentów wiedzy na temat 
FIN-NET; podkreśla, że FIN-NET powinna odgrywać kluczową rolę w koordynowaniu 
publicznych informacji we wszystkich państwach członkowskich w zakresie dostępu do 
środków odwoławczych i procedur ADR, zwłaszcza jeśli chodzi o transgraniczne usługi 
finansowe;

12. przypomina, że zwyczajne sądowne rozstrzyganie sporów pozostanie istotnym 
mechanizmem rozstrzygania sporów; w związku z tym wzywa Komisję do zbadania 
wpływu rozporządzenia Rady (WE) 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie 
jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach 
cywilnych i handlowych2 na międzynarodowe detaliczne usługi finansowe;

13. wspiera wniosek o stworzenie spójnego europejskiego rozwiązania, które zapewni 
konsumentom dostęp do zrównoważonych nowych mechanizmów dochodzenia roszczeń 
zbiorowych przy rozpatrywaniu skarg o charakterze transgranicznym związanych z 
detalicznymi produktami finansowymi; sugeruje przeprowadzenie oceny wpływu 
systemów ustanowionych ostatnio na szczeblu krajowym;

                                               
1 Dz.U. L 145 z 30.4.2004, str. 1.
2  Dz.U. L 12 z 16.1.2001, str. 1.
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14. podkreśla potrzebę zapewnienia wszystkim zainteresowanym stronom dostępu do usług 
finansowych; w związku z tym wzywa dostawców usług finansowych do zaoferowania 
zainteresowanym konsumentom co najmniej rachunku bieżącego bez prawa do debetu.
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