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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că, deși se dorește ca legislația UE privind serviciile financiare cu amănuntul 
să stabilească întotdeauna standarde foarte înalte de protecție a consumatorilor, toți 
operatorii de pe piață, inclusiv consumatorii/investitorii, trebuie să fie perfect conștienți 
de principiul de bază al pieței financiare conform căruia orice investiție cu o rentabilitate 
mai ridicată implică un risc mai mare, riscul fiind un element indispensabil pentru buna 
funcționare a oricărei piețe financiare; subliniază în continuare că ar trebui să se ajungă la 
un bun echilibru între un nivel înalt de protecție a consumatorilor și o perfectă 
funcționare a mecanismelor de pe piața internă; consideră ar trebui încurajate inițiativele 
naționale de formare în domeniul financiar de către Comisie, astfel încât să se garanteze 
înțelegerea deplină a principiului „risc-profit” și caracteristicile specifice ale 
instrumentelor financiare;

2. recunoaște faptul că, deși în prezent cererea de servicii financiare cu amănuntul este în 
principal internă, internetul și serviciile bancare electronice au devenit instrumente-cheie 
pentru consumatorii care doresc să se angajeze în activități financiare transfrontaliere cu 
amănuntul; solicită, prin urmare, tuturor părților interesate să promoveze dezvoltarea 
unor astfel de servicii, garantând în același timp securitatea corespondenței electronice, în 
special în ceea ce privește consumatorii;

3. subliniază totuși că nu ar trebui neglijați consumatorii care nu au acces la aceste 
tehnologii sau care au dificultăți de utilizare, de exemplu din cauza vârstei;

4. consideră că simplificarea normelor privind serviciile financiare și înlăturarea barierelor 
din calea mobilității clienților nu ar trebui să ducă la reducerea nivelului standardelor de 
protecție a consumatorilor din statele membre;

5. ia act de Rezoluția sa din 11 iulie 2007 privind politica serviciilor financiare (2005-2010) 
- Cartea albă1, în special de recomandarea acesteia referitoare la instituirea „unei linii 
bugetare europene pentru finanțarea dobândirii de cunoștințe despre piața financiară de 
către organizațiile consumatorilor și IMM-urilor”;

6. este de acord cu faptul că acei consumatori care doresc să își schimbe furnizorul de 
servicii financiare trebuie să aibă posibilitatea de a face oricând acest lucru, cu un minim 
de bariere juridice și de costuri și că clauzele contractuale care guvernează aceste 
schimbări de furnizor trebuie să fie elaborate în termenii transparenți, ușor de înțeles și 
trebuie să fie aduse în mod explicit în atenția consumatorilor;

7. consideră că, în condițiile în care crearea de noi produse este esențială pentru a oferi o 
posibilitate de alegere mai largă consumatorilor aflați în căutarea celor mai potrivite 
produse financiare la cel mai competitiv preț, toate produsele financiare ar trebui să fie 

                                               
1  Texte adoptate, P6_TA(2007)0338.
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prezentate într-un mod clar, obiectiv și nesusceptibil de a induce în eroare; îndeamnă 
Comisia să prezinte propuneri de raționalizare a normelor de reglementare cu privire la 
distribuirea și organizarea produselor comparabile cu amănuntul, precum și informarea în 
acest sens; este de părere că astfel de propuneri ar trebui să se bazeze pe principiile 
stabilite în Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 
2004 privind piețele instrumentelor financiare1 (directiva PIF), precum „cea mai bună 
recomandare” și „cunoașterea clientului”;

8. sprijină inițiativele Comisiei de a îmbunătăți nivelul educației financiare și este conștient 
că pentru a realiza acest lucru sunt necesare informații, recunoscând, în același timp, 
dificultatea asigurării unui echilibru între abuzul de informații și furnizarea unor 
informații suficiente consumatorilor; favorizează calitatea și nu cantitatea; solicită astfel 
Comisiei să consulte organizațiile de consumatori pentru a determina informațiile pe care 
le consideră esențiale pentru luarea unei decizii adecvate de către consumatori; subliniază 
că ar trebui să se facă o distincție clară între informații și recomandări;

9. subliniază faptul că, pentru luarea deciziei corecte în ceea ce privește produsele financiare, 
consumatorii au nevoie de încredere și de cunoștințe adecvate; evidențiază în continuare 
faptul că sunt necesare, prin urmare, eforturi conjugate la nivel național și european pentru 
a îmbunătăți nivelul educației financiare în toate statele membre;

10. consideră că consumatorii ar trebui să aibă acces la mecanisme de soluționare alternativă 
a litigiilor (SAL) pentru a soluționa litigii privind chestiuni legate de serviciile financiare 
cu amănuntul, atât la nivel național, cât și transfrontalier; invită Comisia să promoveze 
„cele mai bune practici” în domeniul SAL;

11. solicită statelor membre să promoveze conștientizarea și cunoașterea sistemului FIN-NET 
de către consumatori; subliniază faptul că FIN-NET ar trebui să aibă, în toate statele 
membre, un rol-cheie în coordonarea informațiilor destinate publicului privind accesul la 
mecanisme de recurs și de soluționare alternativă a litigiilor, în special în ceea ce privește 
serviciile financiare transfrontaliere;

12. reamintește că procedura judiciară tradițională va rămâne un mecanism important de 
soluționare a litigiilor; solicită astfel Comisiei să analizeze efectele Regulamentului (CE) 
nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, 
recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială1 asupra serviciilor 
financiare transfrontaliere cu amănuntul;

13. sprijină găsirea unei soluții coerente la nivel european care să permită accesul 
consumatorilor la noi forme echilibrate de recurs colectiv pentru soluționarea plângerilor 
transfrontaliere legate de produse financiare cu amănuntul; sugerează evaluarea 
impactului sistemelor recent introduse la nivel național;

14. subliniază necesitatea de a garanta accesul la servicii financiare tuturor părților interesate; 
îndeamnă astfel prestatorii de servicii financiare să ofere consumatorilor interesați cel 
puțin un cont de debit direct fără descoperire.

                                               
1 JO L 145, 30.4.2004, p. 1.
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