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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Prawnej, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. podkreśla, że choć apeluje, aby prawodawstwo UE dotyczące usług finansowych zawsze 
miało na celu najwyższe standardy ochrony konsumentów, wszystkie podmioty rynkowe 
– w tym konsumenci/inwestorzy – muszą być w pełni świadomi podstawowej zasady 
rynku finansowego, że wyższe zyski okupione są wyższym ryzykiem, oraz że ryzyko jest 
niezbędnym elementem każdego funkcjonującego rynku finansowego;

2. przyznaje, że internet oraz e-bankowość stały się kluczowymi instrumentami z jakich 
korzystają konsumenci chcący podjąć transgraniczną detaliczną działalność finansową, 
wzywa w związku z tym wszystkie zainteresowane strony do wspierania rozwoju takich 
usług;

3. zwraca uwagę na sprawozdanie w sprawie białej księgi dotyczącej polityki w dziedzinie 
usług finansowych w latach 2005-2010 (A6-0248/2007), zwłaszcza na zalecenie 
utworzenia „europejskiej linii budżetowej z myślą o finansowaniu zdobywania wiedzy w 
zakresie rynku finansowego przez organizacje skupiające konsumentów i MŚP”;

4. zgadza się, że konsumenci chcący zmienić dostawców usług finansowych muszą mieć 
pełną swobodę dokonywania zmian, ograniczaną minimalną ilością barier prawnych i 
kosztów, oraz że klauzule umów regulujące zmianę dostawcy muszą być sformułowane 
przejrzyście, w łatwo zrozumiałym języku oraz konsumenci powinni być o nich wyraźnie 
informowani;

5. przyznaje, że choć wprowadzanie innowacyjnych produktów jest kluczowe dla 
zapewnienia konsumentowi większego wyboru podczas poszukiwań najbardziej 
odpowiednich produktów finansowych po najkorzystniejszej cenie, to nowe produkty 
finansowe muszą być prezentowane jasno, obiektywnie i w sposób niewprowadzający w 
błąd;   

6. podkreśla, że konsumenci potrzebują zaufania i odpowiedniej wiedzy, aby dokonać 
właściwego wyboru wśród produktów finansowych; w związku z tym konieczne są
skoordynowane starania na szczeblu krajowym i europejskim, aby poprawić poziom 
znajomości zagadnień finansowych we wszystkich państwach członkowskich;

7. domaga się, aby konsumenci mieli dostęp do pozasądowej procedury alternatywnego 
rozwiązywania sporów (ADR) we wszystkich państwach członkowskich w sporach 
dotyczących detalicznych usług finansowych zarówno na poziomie krajowym jak i 
międzynarodowym, oraz wzywa Komisję do promowania „wzorcowych praktyk” w 
ADR;

8. wzywa państwa członkowskie do upowszechniania wśród konsumentów wiedzy na temat 
FIN-NET;  podkreśla, że FIN-NET powinna odgrywać kluczową rolę w koordynowaniu 
publicznych informacji we wszystkich państwach członkowskich w zakresie dostępu do 
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środków odwoławczych i procedur ADR, zwłaszcza jeśli chodzi o transgraniczne usługi 
finansowe;

9. wspiera spójną europejską sugestię zapewnienia konsumentom dostępu do 
zrównoważonych mechanizmów dochodzenia roszczeń zbiorowych przy rozpatrywaniu 
skarg o charakterze transgranicznym związanych z detalicznymi produktami 
finansowymi.
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