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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή  Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι, συγχρόνως με την προσπάθεια θέσπισης μιας κοινοτικής νομοθεσίας με 
διαρκή στόχο την παροχή υψηλών επιπέδων προστασίας των καταναλωτών, όλοι οι 
παράγοντες της αγοράς - συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών/επενδυτών - οφείλουν 
να αντιληφθούν τη βασική αρχή της χρηματοπιστωτικής αγοράς, ότι δηλαδή η επίτευξη  
υψηλής αποδοτικότητας συνεπάγεται και την ανάληψη αυξημένου κινδύνου, και ότι αυτή 
η ανάληψη  κινδύνου αποτελεί αναπόσπαστη συνιστώσα κάθε εύρυθμης 
χρηματοπιστωτικής αγοράς· 

2. αναγνωρίζει ότι το Διαδίκτυο και οι ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές  αποτελούν 
στοιχεία-κλειδιά για την παροχή διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών λιανικής, 
και καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να  προωθήσουν την ανάπτυξη αυτών των 
υπηρεσιών·

3. σημειώνει την εγκριθείσα έκθεση επί της Λευκής Βίβλου  σχετικά με την πολιτική για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 2005-2010 (Α6-0248/2007), ειδικότερα δε τη σύσταση για 
δημιουργία  μιας "γραμμής στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση της 
ειδημοσύνης σχετικά με τη χρηματοπιστωτική αγορά στο πλαίσιο των οργανώσεων 
καταναλωτών και των ΜΜΕ"

4. συμφωνεί ότι οι καταναλωτές που επιθυμούν να αλλάξουν παρόχους χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών πρέπει να είναι ελεύθεροι να το πράξουν, με   ελάχιστα νομικά εμπόδια και 
κόστος, και ότι θα πρέπει οι ρήτρες των  συμβάσεων σχετικά  με τη μεταστροφή σε 
άλλους παρόχους να είναι διατυπωμένες με διαφανή και  κατανοητό τρόπο, να εφιστάται 
δε ρητώς η προσοχή των καταναλωτών σ΄αυτές·

5. συμφωνεί με την άποψη ότι, μολονότι ο καινοτόμος χαρακτήρας του προϊόντος αποτελεί 
βασικό κίνητρο επιλογής του καταναλωτή που αναζητά το κατάλληλο  χρηματοπιστωτικό 
προϊόν στην πιο ανταγωνιστική τιμή, τα νέα χρηματοπιστωτικά προϊόντα πρέπει να 
παρουσιάζονται στον καταναλωτή με σαφή, αντικειμενικό και μη παραπλανητικό τρόπο·  

6. υπογραμμίζει ότι οι καταναλωτές χρειάζονται εμπιστοσύνη και κατάλληλες γνώσεις για 
τη σωστή επιλογή του χρηματοπιστωτικού προϊόντος· απαιτούνται, λοιπόν, 
συντονισμένες προσπάθειες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη βελτίωση του 
επιπέδου της ενημέρωσης επί χρηματοπιστωτικών θεμάτων σε όλα τα κράτη μέλη·

7. ζητεί να έχουν οι καταναλωτές σε όλα τα κράτη μέλη τη δυνατότητα προσφυγής σε 
εξωδικαστικούς μηχανισμούς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ADR) σε περίπτωση 
διαφοράς επί θεμάτων που άπτονται λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών τόσο σε 
εθνικό όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο, και καλεί την Επιτροπή να προωθήσει  
"βέλτιστες πρακτικές" στο πλαίσιο  των ADR·

8. καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των 
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καταναλωτών για το δίκτυο FIN-NET· τονίζει ότι το δίκτυο FIN-NET μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον συντονισμό της ενημέρωσης του κοινού σε όλα τα 
κράτη μέλη όσον αφορά τους μηχανισμούς έννομης προστασίας και ADR, ιδιαίτερα 
προκειμένου για τις διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες·

9. υποστηρίζει μια ενιαία ευρωπαϊκή πρόταση που θα παρέχει στους καταναλωτές τη 
δυνατότητα προσφυγής σε ισόρροπα συλλογικά μέσα έννομης προστασίας για τον 
διακανονισμό διασυνοριακών διαφορών σχετικά με χρηματοπιστωτικά προϊόντα λιανικής.
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