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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Økonomi- og 
Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at samtidig med opfordringen til, at EU-lovgivning om finansielle 
tjenesteydelser i detailleddet altid skal sigte mod de højeste standarder for 
forbrugerbeskyttelse, skal alle markedsoperatører - herunder forbrugere/investorer - være 
fuldt ud klar over det grundlæggende princip på finansmarkedet om, at enhver mulighed 
for højere afkast afspejles i en højere risiko, og at denne risiko er et uomgængeligt aspekt 
ved ethvert fungerede finansmarked;

2. anerkender, at internet og e-banker er blevet centrale instrumenter for forbrugere, der 
ønsker at udføre grænseoverskridende finansaktiviteter i detailledet, og opfordrer derfor 
alle interessenter til at fremme udviklingen af sådanne tjenester;

3. tager betænkningen om hvidbogen om politikken for finansielle tjenesteydelser 2005-2010 
(A6-0248/2007) til efterretning, navnlig anbefalingen om "etablering af en budgetpost i 
EU’s budget til at finansiere finansiel markedsekspertise i organisationer for forbrugere 
og SMV’er";

4. er enig i, at forbrugere, der ønsker at skifte leverandør af finansielle tjenesteydelser, skal 
have mulighed for at gøre dette til enhver tid med minimale juridiske hindringer og 
omkostninger, og at kontraktbestemmelser for et sådant skifte skal formuleres i et 
gennemsigtigt og letforståeligt sprog og eksplicit bringes til forbrugernes opmærksomhed;

5. anbefaler, at mens produktfornyelse er nøglen til at give forbrugeren et større udvalg, når 
de leder efter de mest velegnede finansprodukter til den mest konkurrencedygtige pris, 
skal finansielle produkter præsenteres på en klar, objektiv og ikke misvisende måde;

6. understreger, at forbrugerne har brug for både tillid og korrekt viden for at træffe det rette 
valg mellem de finansielle produkter; der er derfor behov for en koordineret indsats på 
nationalt og europæisk niveau for at forbedre graden af finansiel viden i alle 
medlemsstater;

7. anmoder om, at forbrugerne gives adgang til udenretlige alternative 
konfliktløsningsprocedurer i alle medlemsstater i forbindelse med tvister vedrørende 
finansielle tjenesteydelser i detailledet, både nationalt og på tværs af grænserne, og 
opfordrer Kommissionen til at fremme "bedste praksis" inden for alternative 
konfliktløsningsmodeller;

8. opfordrer medlemsstaterne til at fremme forbrugernes bevidsthed og viden om FIN-NET; 
understreger, at FIN-NET bør spille en central rolle for koordineringen af offentlige 
oplysninger i alle medlemsstater med henblik på klagemuligheder og alternative 
konfliktløsningsmodeller, navnlig i forbindelse med grænseoverskridende finansielle 
tjenesteydelser;
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9. støtter et sammenhængende europæisk forslag om at give forbrugerne adgang til 
afbalancerede former for kollektive klagemuligheder til løsning af grænseoverskridende 
klager i forbindelse med finansielle produkter i detailledet.
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