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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Samtidigt som Europaparlamentet uppmanar till att EU-lagstiftningen om finansiella 
tjänster till privatpersoner och mindre företag alltid skall sträva efter en mycket hög 
standard för konsumentskyddet, betonar det att alla marknadsaktörer – inbegripet 
konsumenter och investerare – måste vara fullständigt medvetna om den grundläggande 
principen för finansiella marknader att med större möjligheter till avkastning följer större 
risker och att risken är en oundgänglig beståndsdel i alla fungerande finansmarknader. 
Parlamentet betonar i detta avseende att man bör eftersträva en lämplig kompromiss 
mellan en hög standard för konsumentskyddet och smidigt fungerande mekanismer på den 
inre marknaden. Parlamentet anser att kommissionen bör uppmuntra nationella initiativ 
som ökar förståelsen för finansiella frågor, så att konsumenterna får en korrekt uppfattning 
om principen ”risk/avkastning” och de finansiella instrumentens specifika egenskaper.

2. Europaparlamentet erkänner att även om efterfrågan på finansiella tjänster idag 
huvudsakligen är inhemsk, har Internet och elektronisk bankverksamhet blivit 
nyckelinstrument för konsumenter som önskar ägna sig åt gränsöverskridande finansiell 
verksamhet riktad till privatpersoner och mindre företag. Parlamentet uppmanar därför 
alla intressenter att främja utvecklingen av sådana tjänster samtidigt som man garanterar 
säker elektronisk korrespondens, särskilt för konsumenter.

3. Europaparlamentet betonar emellertid att det är viktigt att inte glömma bort konsumenter 
som inte har tillgång till denna teknik eller har svårt att använda den på grund av sin ålder.

4. Europaparlamentet anser att förenklingen av bestämmelserna om finansiella tjänster och 
undanröjandet av hinder för kundernas rörlighet inte får leda till lägre standarder för 
konsumentskyddet i medlemsstaterna.

5. Europaparlamentet noterar sin resolution av den 11 juli 2007 om politiken på området 
finansiella tjänster (2005–2010) – vitbok, särskilt rekommendationen i denna om att det 
borde inrättas en ”budgetpost […] för att finansiera sakkunskap om finansmarknaderna i 
konsument- och småföretagarorganisationer”.

6. Europaparlamentet är överens om att de konsumenter som önskar byta leverantörer av 
finansiella tjänster måste kunna göra detta när som helst och med minimala rättsliga 
hinder och kostnader, samt att kontraktsklausuler som styr ett sådant byte av leverantör 
måste utarbetas på ett transparent och lättförståeligt språk och uttryckligen tilldra sig 
konsumenternas uppmärksamhet.

7. Europaparlamentet anser att samtidigt som produktinnovationen är nyckeln till att 
tillhandahålla konsumenten ett utökat val när denne letar efter de lämpligaste finansiella 
produkterna till det konkurrenskraftigaste priset, bör alla finansiella produkter presenteras 
på ett klart och objektivt sätt som inte missleder konsumenten. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att lägga fram förslag för att strama upp de rättsliga kraven på 
distribution och organisation av jämförbara finansiella produkter riktade till privatpersoner 
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och mindre företag och information om detta. Parlamentet anser vidare att sådana förslag 
bör baseras på de principer som fastställts i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument1

(MiFID-direktivet), exempelvis dem som handlar om ”bästa råd” och ”känn din kund”.

8. Europaparlamentet stöder kommissionens initiativ att höja kunskapsnivån när det gäller 
finansiella frågor och inser behovet av information för att nå dit, men är samtidigt 
medvetet om den svåra balansen mellan att överbelasta konsumenterna med information 
och att ge dem just tillräckligt. Parlamentet förespråkar kvalitet framför kvantitet. 
Kommissionen uppmanas därför att rådgöra med konsumentorganisationerna för att 
fastställa vilken information som är nödvändig för att konsumenterna ska kunna fatta ett 
riktigt beslut. Det måste också göras en tydlig åtskillnad mellan rådgivning och 
information.

9. Europaparlamentet betonar att konsumenterna behöver förtroende och ordentlig kunskap 
för att göra det rätta valet av finansiella produkter. Vidare betonas att samordnade insatser 
på nationell och europeisk nivå därför behövs för att höja kunskapsnivån när det gäller 
finansiella frågor i samtliga medlemsstater.

10. Europaparlamentet begär att konsumenterna vid sidan av domstolarna får tillgång till 
alternativa tvistlösningsmekanismer för att lösa tvister om finansiella tjänster till 
privatpersoner och mindre företag både på nationell och gränsöverskridande nivå.
Kommissionen uppmanas att främja bästa praxis när det gäller alternativa 
tvistlösningsorgan.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja konsumenternas medvetenhet 
och kunskap om FIN-NET. Parlamentet understryker att FIN-NET bör spela en nyckelroll 
för att samordna offentlig information i samtliga medlemsstater om tillgång till prövnings-
och tvistlösningsmekanismer, särskilt när det gäller gränsöverskridande finansiella 
tjänster.

12. Europaparlamentet påminner om att konventionella domstolsförfaranden kommer att 
förbli en viktig tvistlösningsmekanism och uppmanar därför kommissionen att undersöka 
hur rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet 
och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område påverkar 
gränsöverskridande finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag2.

13. Europaparlamentet stöder ett framtagande av en samstämmig lösning på EU-nivå som 
tillhandahåller konsumenterna tillgång till balanserade nya former av kollektiv prövning 
för att lösa gränsöverskridande klagomål i samband med finansiella produkter riktade till 
privatpersoner och mindre företag. Parlamentet föreslår en utvärdering av effekterna av de 
system som nyligen införts på nationell nivå.

14. Europaparlamentet betonar behovet av att garantera tillgång till finansiella tjänster för alla 
som är intresserade av sådana tjänster och kräver därför att leverantörerna av finansiella 

                                               
1 Antagna  texter, P6_TA(2007)0338.
2 EGT L 12, 16.1.2001, s. 1.
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tjänster åtminstone ska tillhandahålla ett kreditbaserat girokonto till de konsumenter som 
efterfrågar detta.



PE400.632v02-00 6/6 AD\715242SV.doc

SV

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande 2.4.2008

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

38
3
0

Slutomröstning: närvarande ledamöter Godfrey Bloom, Cristian Silviu Buşoi, Mogens Camre, Gabriela Creţu, 
Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne 
Gebhardt, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Iliana 
Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt 
Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay 
Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide 
Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas 
Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, 
Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter

Emmanouil Angelakas, André Brie, Colm Burke, Brigitte Fouré, Joel 
Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Othmar Karas, Manuel Medina 
Ortega, José Javier Pomés Ruiz, José Ribeiro e Castro, Olle Schmidt, 
Ieke van den Burg, Anja Weisgerber


	715242sv.doc

