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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že zatímco žádá, aby právní předpisy EU o maloobchodních finančních 
službách vždy usilovaly o vyšší úroveň ochrany spotřebitelů, musí být všechny subjekty 
na trhu – včetně spotřebitelů/investorů – obeznámeny se základní zásadou finančního trhu, 
že jakákoli příležitost vyššího výnosu je spojena s vyšším rizikem a riziko je nezbytným 
prvkem jakéhokoli funkčního finančního trhu;

2. uznává, že internet a elektronické bankovnictví se stalo klíčovým nástrojem spotřebitelů, 
kteří mají zájem provádět přeshraniční maloobchodní finanční činnosti, vyzývá proto 
všechny zúčastěné strany, aby podporovaly rozvoj těchto služeb;

3. bere na vědomí zprávu o politice finančních služeb (2005–2010) – bílá kniha (A6-
0248/2007), zejména doporučení k „ vytvoření evropské rozpočtové položky na 
financování odborných posudků finančního trhu ve spotřebitelských organizacích a 
v MSP“;

4. souhlasí s tím, že spotřebitelé, kteří si přejí změnit poskytovatele finančních služeb, musí 
mít možnost kdykoli takto svobodně učinit za minimálních překážek a nákladů a že 
ustanovení, která tuto změnu stanoví, musí být formulována jasně a srozumitelně a 
spotřebitel na ně musí být jasně upozorněn;

5. souhlasí s tím, že inovace produktů je velmi důležitá k tomu, aby se spotřebiteli, který 
hledá nejvhodnější finanční produkt za nejpřijatelnější cenu, nabídl širší výběr, je však 
nezbytné spotřebiteli produkt představit jasně, objektivně a nezkresleně; 

6. zdůrazňuje, že spotřebitelé potřebují mít jistotu a odpovídající informace, aby byli schopní 
správně zvolit finanční produkt; proto je nezbytné spolupracovat na vnitrostátní i na 
evropské úrovni, aby se zajistila ve všech členských státech lepší informovanost o 
finančních produktech;

7. požaduje, aby spotřebitelé měli ve všech členských státech možnost využít mimosoudní 
mechanismus alternativního řešení sporů (ADR) týkajících se otázek maloobchodních 
finančních služeb, a to jak na úrovni vnitrostátní, tak i na úrovni přeshraniční, a vyzývá 
Komisi, aby při využívání alternativního řešení sporů prosazovala „osvědčené postupy“;

8. vyzývá členské státy, aby seznámily spotřebitele se sítí FIN-NET a informovaly o ní; 
zdůrazňuje, že síť FIN-NET by měla ve všech členských státech hrát klíčovou úlohu v 
koordinaci poskytování informací veřejnosti o přístupu k nápravě a mechanismu ADR, 
zejména v případě přeshraničních finančních služeb;

9. podporuje sestavení koherentního evropského návrhu na zajištění přístupu spotřebitelům k 
vyváženému způsobu kolektivní nápravy při vyřizování přeshraniční stížnosti v 
souvislosti s maloobchodními finančními produkty.
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