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

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 










 2009

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

2007/2287(INI)

2.4.2008

MNENJE
Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov

za Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

o zeleni knjigi o maloprodajnih finančnih storitvah na enotnem trgu
(2007/2287(INI))

Pripravljavec mnenja (*): Olle Schmidt

(*) Postopek s pridruženimi odbori - člen 47 poslovnika



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

SL

PA_NonLeg



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

SL

POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za ekonomske in monetarne 
zadeve, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. medtem, ko poziva, da mora zakonodaja EU o maloprodajnih finančnih storitvah vedno 
stremeti k zelo visokim standardom za varstvo potrošnikov, poudarja, da se morajo vsi 
tržni subjekti, vključno s potrošniki in investitorji, v celoti zavedati osnovnega načela 
finančnih trgov, da se vsaka možnost za doseganje višjega donosa odraža v višjem 
tveganju, in da je tveganje nepogrešljiv element vsakega delujočega finančnega trga; 
nadalje poudarja, da je treba najti dober kompromis med visoko stopnjo varstva 
potrošnikov in brezhibnim delovanjem mehanizmov notranjega trga; meni, da bi morala 
Komisija spodbujati nacionalne pobude, ki nudijo razumevanje financ, da se tako 
zagotovi natančno razumevanje načela 'tveganja in donosa' in specifične lastnosti 
finančnih instrumentov;

2. priznava, da kljub dejstvu, da je maloprodajno finančno povpraševanje predvsem 
domače, pa sta postala internet in e-bančništvo ključna instrumenta za potrošnike, ki 
želijo opravljati čezmejne maloprodajne finančne dejavnosti;  zato poziva vse 
zainteresirane strani, da spodbudijo razvoj takšnih storitev ter pri tem istočasno 
zagotovijo varnost elektronske korespondence, zlasti v odnosu do potrošnikov;

3. vendar poudarja, da se ne sme pozabiti na potrošniki, ki nimajo dostopa do teh tehnologij 
ali imajo težave pri njihovi uporabi, na primer zaradi starosti;

4. meni, da poenostavitev predpisov o finančnih storitvah in odprava ovir za mobilnost 
strank ne smeta voditi k nižjim standardom varstva potrošnikov v državah članicah;

5. je seznanjen z resolucijo z dne 11. julija 2007 o beli knjigi o politiki finančnih storitev za 
obdobje 2005–20101, zlasti priporočilom za oblikovanje evropske proračunske vrstice za 
financiranje strokovnega znanja in izkušenj o finančnih trgih v potrošniških organizacijah 
ter malih in srednje velikih podjetjih;

6. se strinja, da morajo imeti potrošniki, ki želijo zamenjati ponudnika finančnih storitev, 
možnost to narediti kadar koli, z najnižjimi pravnimi ovirami in stroški, ter da morajo biti 
pogodbene klavzule, ki urejajo tako zamenjavo ponudnika, oblikovane v preglednem in 
lahko razumljivem jeziku, potrošnika pa je treba nanje izrecno opozoriti;

7. meni, da je ob tem, da so inovacije pri proizvodih ključnega pomena za zagotavljanje 
širše ponudbe za potrošnike, ko iščejo najprimernejše finančne proizvode ob 
najkonkurenčnejših cenah, treba vse finančne proizvode predstaviti na jasen, objektiven 
in ne zavajajoč način; poziva Komisijo, da predloži predloge za racionalizacijo pravil ob 
upoštevanju dobave in organizacije primerljivih maloprodajnih proizvodov in informacij 
o njih; nadalje meni, da bi morali takšni predlogi temeljiti na načelih, določenih v 
Direktivi 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih 

                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0338.
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finančnih instrumentov1 (direktiva MiFID), kot sta načeli "najboljšega nasveta" in 
"dobrega poznavanja svojih strank";

8. podpira pobudo Komisije za dvigovanje stopnje finančne pismenosti in ugotavlja potrebo 
po informacijah glede tega, vendar istočasno priznava težko ravnovesje med preobilico 
informacij in zagotavljanjem zadostnih informacij potrošnikom; daje prednost kakovosti 
pred količino; zato poziva Komisijo, naj potrošniške organizacije povabi k opredelitvi 
informacij, za katere menijo, da so bistvene za potrošnike, kadar se odločajo za pravo 
izbiro; poudarja, da je treba vzpostaviti jasno razlikovanje med informacijami in 
nasvetom;

9. poudarja, da potrebujejo potrošniki zaupanje in primerno znanje, da se lahko glede 
finančnih proizvodov pravilno odločijo; nadalje poudarja, da so za izboljšanje stopnje 
finančne pismenosti v vseh državah članicah potrebna usklajena prizadevanja na 
nacionalni in evropski ravni;

10. zahteva, da morajo imeti potrošniki dostop do izvensodnih mehanizmov alternativnega 
reševanja sporov za reševanje sporov o vprašanjih maloprodajnih finančnih storitev tako 
na nacionalni kot čezmejni ravni; poziva Komisijo, naj podpira najboljše prakse pri 
alternativnem reševanju sporov;

11. poziva države članice, naj spodbujajo ozaveščenost in znanje potrošnikov o FIN-NET; 
poudarja, da mora FIN-NET igrati ključno vlogo pri usklajevanju javnega obveščanja v 
vseh državah članicah o dostopu do izvensodnega reševanja sporov in mehanizmov 
alternativnega reševanja sporov, zlasti glede čezmejnih finančnih storitev;

12. opozarja na dejstvo, da bodo običajni sodni postopki še vedno pomemben mehanizem za 
reševanje sporov; zato poziva Komisijo, da preuči učinke Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 
z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v 
civilnih in gospodarskih zadevah2 na čezmejne maloprodajne finančne storitve;

13. spodbuja ugotovitve skladne rešitve na evropski ravni, ki potrošnikom zagotavlja dostop 
do uravnoteženih novih oblik izvensodnega reševanja sporov za reševanje čezmejnih 
pritožb, povezanih z maloprodajnimi finančnimi proizvodi; predlaga presojo vpliva 
sistemov, ki so bili pred kratkim uvedeni na nacionalni ravni;

14. poudarja potrebo po zagotavljanju dostopa do finančnih storitev za vse zadevne skupine; 
zato poziva ponudnike finančnih storitev, da tistim potrošnikom, ki si to želijo, ponudijo 
vsaj kreditni žiro račun.

                                               
1 UL L 145, 30.4.2004, str. 1.
2 UL L 12, 16.1.2001, str. 1.
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