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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. vindt dat de wetgeving van de Europese unie op de financiële dienstverlening in het klein 
altijd naar de best mogelijke bescherming van de consument moet streven, maar benadrukt 
dat al wie op de markt actief is - ook de consument of belegger - zich terdege van het 
fundamenteel princiep van de financiële markt bewust moet zijn, dat aan elke 
mogelijkheid voor hoger rendement een hoger risico beantwoordt, en dat risico een 
onmisbaar bestanddeel van elke actieve financiële markt is;

2. ziet in dat internet en elektronische bankverrichtingen wezenlijke mogelijkheden voor de 
consument vertegenwoordigen die grensoverschrijdende financiële verrichtingen in het 
klein wil uitvoeren, en vraagt alle belanghebbende partijen dan ook om de uitbouw van 
dat soort dienstverlening te stimuleren;

3.   neemt akte van het verslag over het witboek over het beleid voor financiële 
dienstverlening 2005-2010 (A6-248/2007), vooral de aanbeveling "voor de creatie van een 
lijn in de Europese begroting voor de financiering van financiële marktexpertise in 
organisaties van consumenten en het MKB";

4.   is het ermee eens dat cliënten die van aanbieder van financiële diensten wensen te 
veranderen, vrij moeten zijn om dat op elk ogenblik te doen, met een minimum aan 
wettelijke belemmeringen en kosten, en dat de contractuele voorwaarden voor een 
dergelijke verandering van aanbieder in eenvoudige, goed begrijpelijke taal gesteld 
moeten zijn en uitdrukkelijk onder de aandacht van de consument gebracht moeten 
worden;

5.   meent dat productvernieuwing wel een centraal element is om de verbruiker die op zoek is 
naar het beste financieel product tegen de beste prijs, een ruimere keuze te bieden, maar 
beveelt aan om nieuwe financiële producten op een duidelijke, objectieve en niet 
misleidende manier aan te prijzen;

6.   benadrukt dat de consument vertrouwen en gezond inzicht moet hebben om de juiste 
keuze in het aanbod aan financiële producten te maken, en dat er dan ook gecoördineerde 
inspanningen op nationaal en Europees vlak nodig zijn om in alle lidstaten de kennis van 
zaken in financiële aangelegenheden te verbeteren;

7.   meent dat de consument in geval van betwisting in zaken van financiële dienstverlening in 
het klein, in alle lidstaten toegang moet hebben tot alternatieve procedures voor het 
beslechten van geschillen buiten de rechtbanken om, zowel op nationaal vlak als in 
grensoverschrijdende zaken, en vraagt de Europese Commissie om de beste werkwijzen in 
alternatieve beslechtingsprocedures aan te moedigen;

8. vraagt de lidstaten om het bewustzijn van de consumenten en hun kennis van Fin-Net op 
te trekken ; benadrukt dat het Fin-Net in alle lidstaten een centrale rol te vervullen heeft in 
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de coördinatie van de informatie van het publiek over de verhaal- en alternatieve 
beslechtingsprocedures, vooral voor grensoverschrijdende financiële dienstverlening;

9. geeft zijn steun voor een goed doordacht Europees voorstel dat de consument 
evenwichtige collectieve verhaalmogelijkheden ter beschikking stelt om in 
grensoverschrijdende verrichtingen in het klein klachten over financiële producten te 
beslechten.
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