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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja be a következő 
javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy – miközben arra hív fel, hogy a lakossági pénzügyi szolgáltatásokról 
szóló uniós jogszabályok mindig a legmagasabb szintű fogyasztóvédelemre törekedjenek
– valamennyi piaci szereplőnek – a fogyasztókat/befektetőket is ideértve – teljes 
mértékben tudatában kell lennie a pénzügyi piacok alapvető elvével, amely szerint a 
magasabb megtérülés lehetősége magasabb kockázatot jelent, és a kockázat a pénzügyi
piac működésének elengedhetetlen eleme;

2. elismeri, hogy az internet és az elektronikus bankügyletek kulcsfontosságú eszközzé 
váltak azon fogyasztók számára, akik határokon átnyúló lakossági pénzügyi tevékenységet 
kívánnak folytatni; felszólítja ezért az összes érdekelt felet, hogy támogassák e 
szolgáltatások fejlesztését;

3. tudomásul veszi a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szakpolitikáról szóló fehér 
könyvről (2005-2010) elfogadott jelentést (A6-0248/2007), különös tekintettel arra, hogy 
javasolják „egy európai költségvetési tétel létrehozását a fogyasztói és KKV-szervezetek 
pénzügyi piaci szakértelmének finanszírozása céljából”;

4. egyetért azzal, hogy a pénzügyi szolgáltatót váltani kívánó fogyasztók ezt bármikor, 
minimális jogi akadályok és költségek mellett szabadon megtehessék, továbbá hogy az 
ilyen jellegű szolgáltatóváltást szabályozó szerződéses záradékokat átláthatóan, könnyen 
érthető nyelven fogalmazzák meg, és ezekre kifejezetten hívják fel a fogyasztó figyelmét;

5. ajánlja, hogy miközben a termékinnováció kulcsszerepet játszik abban, hogy a 
fogyasztónak szélesebb választékot kínáljanak, amikor a legmegfelelőbb pénzügyi 
terméket keresi a legversenyképesebb áron, az új pénzügyi termékeket világos, objektív és 
nem félrevezető módon mutassák be;

6. hangsúlyozza, hogy a fogyasztóknak bizalomra és helytálló ismeretekre van szükségük a 
számukra megfelelő pénzügyi termék kiválasztásához; nemzeti és európai szinten 
koordinált erőfeszítésekre van ezért szükség ahhoz, hogy javítsák a pénzügyi műveltséget 
valamennyi tagállamban;

7. kéri, hogy a fogyasztók számára valamennyi tagállamban elérhetőek legyenek a peren 
kívüli alternatív vitarendezési mechanizmusok (ADR) a lakossági pénzügyi 
szolgáltatásokkal kapcsolatos jogvitákban mind nemzeti, mind pedig határokon átnyúló 
szinten, és felszólítja a Bizottságot, hogy népszerűsítse az ADR „legjobb gyakorlatait”;

8. felszólítja a tagállamokat, hogy támogassák a FIN-NET-tel kapcsolatos fogyasztói 
tudatosságot és ismereteket; hangsúlyozza, hogy a FIN-NET-nek kulcsszerepet kell 
játszania abban, hogy valamennyi tagállamban tájékoztassák a nyilvánosságot a 
jogorvoslat és az ADR-mechanizmusok elérhetőségéről, különösen a határokon átnyúló 
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pénzügyi szolgáltatásokat illetően;

9. támogat egy olyan koherens európai javaslatot, amely elérhetővé teszi a fogyasztók 
számára a lakossági pénzügyi termékekkel kapcsolatos panaszok rendezésére irányuló 
kollektív jogorvoslat kiegyensúlyozott formáit.
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