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EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että samalla, kun Euroopan unionin vähittäisrahoituspalveluja koskevan 
lainsäädännön on aina pyrittävä takaamaan paras mahdollinen kuluttajansuoja, kaikkien 
markkinaosapuolten – mukaan lukien kuluttajat/sijoittajat – on oltava tietoisia 
rahoitusmarkkinoiden perusperiaatteesta, jonka mukaan kaikkiin suuriin 
tuottomahdollisuuksiin liittyy suuri riski, ja että riski on olennainen osa kaikkia toimivia 
rahoitusmarkkinoita;

2. myöntää, että Internetin ja verkkopankin käytöstä on tullut keskeinen väline kuluttajille, 
kun nämä suorittavat rajat ylittäviä vähittäisrahoitustoimintoja, ja pyytää siksi kaikkia 
mukana olevia osapuolia tukemaan sähköisten palvelujen kehittämistä;

3. ottaa huomioon rahoituspalvelupolitiikkaa kaudella 2005–2010 koskevasta valkoisesta 
kirjasta (A6-0248/2007) hyväksytyn mietinnön, erityisesti suosituksen luoda Euroopan 
unionin talousarvioon "budjettikohta, josta kuluttaja- ja pk-yrityksistä koostuvien 
järjestöjen rahoitusmarkkina-asiantuntijapalvelut rahoitettaisiin";

4. katsoo, että kuluttajien, jotka haluavat vaihtaa rahoituspalvelujensa tarjoajia, on voitava 
tehdä se milloin tahansa ja että tähän liittyvien oikeudellisten esteiden ja kustannusten on 
pysyttävä mahdollisimman pieninä ja että palvelujen tarjoajien vaihtoa koskevat 
sopimuslausekkeet on muotoiltava selkeällä ja helposti ymmärrettävällä kielellä ja 
kuluttajien on huomattava ne helposti;

5. suosittaa, että samalla, kun tuoteinnovaatiot ovat merkittävässä asemassa, kun kuluttajalla 
tarjotaan entistä laajempi valikoima vaihtoehtoja heidän etsiessään sopivimpia 
rahoitustuotteita kilpailukykyiseen hintaan, uudet rahoitustuotteet on esiteltävä selvällä, 
objektiivisella ja luotettavalla tavalla;

6. korostaa, että kuluttajat tarvitsevat sekä luottamusta että asianmukaista tietoa, jotta he 
osaisivat tehdä oikeita ratkaisuja valitessaan rahoitustuotteita; katsoo, että tarvitaan 
koordinoituja toimia sekä kansallisella että Euroopan unionin tasolla rahoitusalan
tuntemuksen lisäämiseksi kaikissa jäsenvaltioissa;

7. vaatii, että kuluttajilla on oltava mahdollisuus käyttää tuomioistuinten ulkopuolisia 
vaihtoehtoisia riidanratkaisuvälineitä (ADR) kaikissa jäsenvaltioissa
vähittäisrahoituspalveluita koskevissa riita-asioissa sekä kansallisella että rajat ylittävällä 
tasolla, ja pyytää komissiota tukemaan parhaita toimintatapoja vaihtoehtoisen 
riidanratkaisun yhteydessä;

8. pyytää jäsenvaltioita tukemaan kuluttajien tietämystä ja tuntemusta rahoituspalvelualan 
riitojenratkaisuverkostosta FIN-NETistä; korostaa, että FIN-NETin on oltava keskeinen 
väline kaikissa jäsenvaltioissa, kun koordinoidaan oikeussuojaa ja vaihtoehtoisia 
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riitojenratkaisuvälineitä koskevaa julkista tiedotusta, erityisesti rajat ylittävien 
rahoituspalvelujen yhteydessä;

9. tukee Euroopan unionin yhtenäistä ehdotusta, joka takaisi kuluttajille mahdollisuuden 
käyttää yhteisiä vakaita oikeussuojakeinoja vähittäisrahoitustuotteiden rajat ylittävään 
toimintaan liittyvien valitusten ratkaisemiseksi.
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