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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което 
ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че макар да призовава за законодателство на ЕС относно финансовите 
услуги на дребно в постоянния стремеж към най-високи стандарти на защита на 
потребителите, всички пазарни субекти - в т.ч. потребители/инвеститори, трябва да 
съзнават напълно основния принцип на финансовия пазар, а именно, че всяка 
възможност за по-висока възвращаемост се отразява от по-висок риск и този риск е 
неделима част от всеки функциониращ финансов пазар;

2. признава, че интернет и електронното банкиране се превърнаха в ключови 
инструменти за потребителите, които желаят да извършват трансгранични 
финансови дейности на дребно, при което, следователно, призовава всички 
участници да насърчават развитието на такива услуги;

3. отбелязва приетия доклад относно Бялата книга за политиката в областта на 
финансовите услуги за периода 2005-2010 г. (A6-0248/2007), по-специално 
препоръката за създаване на европейски бюджетен ред за финансиране на 
придобиването на експертни познания в областта на финансовите пазари от  
организации на потребители и на малки и средни предприятия;

4. изразява съгласие, че потребителите, които желаят да сменят доставчиците на 
финансови услуги, трябва да са свободни да го направят по всяко време, при 
минимални законови пречки и разходи, и че договорните клаузи, които уреждат 
подобни смени на доставчика, трябва да са формулирани на прозрачен, лесно 
разбираем език и да са изрично предложени на вниманието на потребителите;

5. въпреки че новаторството по отношение на продуктите е ключът към предоставяне 
на по-голям избор на потребителите, когато търсят най-подходящите финансови 
продукти на най-конкурентната цена, препоръчва новите финансови продукти да 
бъдат представяни по ясен, обективен и неподвеждащ начин;   

6. подчертава, че за да направят правилния избор на финансови продукти, 
потребителите имат нужда от доверие и от подходящи познания; следователно на 
национално и на европейско равнище са необходими съгласувани усилия за 
подобряване на равнищата на финансова грамотност във всички държави-членки;

7. изисква потребителите във всички държави-членки да имат достъп до извънсъдебни 
механизми за алтернативно разрешаване на спорове във връзка със спорове в 
областта на финансовите услуги на дребно както на национално, така и на 
трансранично равнище, и призовава Комисията да насърчава "най-добрите 
практики" при алтернативното разрешаване на спорове;

8. призовава държавите-членки да насърчават осведомеността и познанията на 
потребителите за FIN-NET; подчертава, че FIN-NET следва да играе ключова роля в 
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координирането на публичната информация във всички държави-членки относно 
достъпа до механизми за обезщетение и алтернативно разрешаване на спорове, по-
специално за трансгранични финансови услуги;

9. подкрепя едно последователно европейско предложение, което осигурява на 
потребителите достъп до балансирани форми на колективно обезщетение при 
решаването на трансгранични жалби, свързани с финансовите продукти на дребно.
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