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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų
politikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad, nors ir svarbu, jog su mažmeninėmis finansinėmis paslaugomis susijusiais 
ES teisės aktais visuomet būtų siekiama aukščiausių vartotojų apsaugos standartų, visi 
rinkos veikėjai, įskaitant vartotojus (investuotojus), turi visiškai suvokti pagrindinį 
finansinių rinkų principą, kad galimybė gauti didesnių pajamų susijusi su didesne rizika, ir 
kad ši rizika yra būtina bet kokios veikiančios finansinės rinkos dalis; 

2. pripažįsta, kad internetas ir elektroninė bankininkystė yra tapę svarbiais tarptautine 
mažmenine finansine veikla užsiimti pageidaujančių vartotojų įrankiais, ragindamas visas 
suinteresuotas šalis skatinti tokių paslaugų plėtojimą;  

3. atkreipia dėmesį į priimtą pranešimą dėl Baltosios knygos „2005–2010 m. finansinių 
paslaugų politika“ (A6-0248/2007), ypač į rekomendaciją sukurti „europinę biudžeto 
eilutę, kad būtų galima finansuoti finansų rinkos tyrimą vartotojų ir MVĮ organizacijose“;

4. sutinka, kad norintys pakeisti finansinių paslaugų tiekėjus vartotojai turi turėti galimybę 
tai padaryti bet kuriuo metu, kad siekiant tai padaryti būtų kuo mažiau teisinių kliūčių ir 
išlaidų ir kad tiekėjų keitimą reglamentuojantys sutarčių straipsniai turėtų būti
suformuluoti aiškiai, lengvai suprantama kalba ir į juos aiškiai būtų atkreipiamas vartotojų 
dėmesys;

5. teigiamai vertina tai, kad, nors produktų naujovės yra itin svarbios, siekiant tinkamiausių 
finansinių produktų už konkurencingiausią kainą ieškantiems vartotojams suteikti didesnę 
galimybę rinktis, nauji finansiniai produktai turi būti pristatomi aiškiai, objektyviai ir 
neklaidinant;  

6. pabrėžia, kad vartotojai turi pasitikėti finansiniais produktais ir turėti apie juos tinkamų 
žinių, kad galėtų tinkamai rinktis; todėl reikia derinti pastangas nacionaliniu ir Europos 
lygmenimis, siekiant padidinti finansinio išprusimo lygį visose valstybėse narėse;

7. reikalauja, kad visi vartotojai turėtų galimybę naudotis alternatyvaus ginčų sprendimo ne 
teismo būdu mechanizmais visose valstybėse narėse, spręsdami ginčus dėl mažmeninių 
finansinių paslaugų klausimų nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, ir ragina Komisiją 
skatinti pažangiausią patirtį alternatyvaus ginčų sprendimo mechanizmų srityje;

8. ragina valstybes nares skatinti vartotojų informuotumą ir žinias apie FIN-NET; pabrėžia, 
kad FIN-NET vaidmuo turėtų būti vienas svarbiausių visose valstybėse narėse 
koordinuojant viešą informaciją apie galimybę pasinaudoti žalos atlyginimo priemonėmis 
ir alternatyvaus ginčų sprendimo mechanizmais, ypač kalbant apie tarptautines finansines 
paslaugas; 

9. pritaria nuosekliam europiniam pasiūlymui, pagal kurį vartotojams būtų suteikiama 
galimybė gauti suderintų formų kolektyvinės žalos atlyginimą tenkinant su mažmeniniais 
finansiniais produktais susijusius tarptautinius ieškinius.
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