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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Salienta que, apesar de desejar que a legislação da UE sobre os serviços financeiros de 
retalho assegure sempre os padrões mais elevados de protecção dos consumidores, todos 
os operadores do mercado - incluindo os consumidores/investidores - necessitam de estar 
plenamente conscientes do princípio básico do mercado financeiro de que qualquer 
oportunidade de remuneração de capitais mais elevada se traduz por um risco mais 
elevado e que o risco constitui um elemento incontornável do funcionamento de qualquer 
mercado financeiro;

2. Reconhece que a Internet e as actividades bancárias electrónicas se tornaram instrumentos 
cruciais para os consumidores que desejam realizar actividades financeiras de retalho 
transfronteiras, pelo que solicita às partes interessadas que promovam o desenvolvimento 
de tais serviços;

3. Toma nota do relatório aprovado sobre a política de serviços financeiros (2005-2010) -
Livro Branco (A6-0248/2007) e, nomeadamente, da recomendação de criar "uma rubrica 
no orçamento europeu destinada a financiar a promoção de conhecimentos 
especializados sobre mercados financeiros nas organizações de consumidores e de PME";

4. Considera que os consumidores que pretendam mudar de prestadores de serviços 
financeiros deverão ser livres de o fazer a qualquer momento, com um mínimo de 
barreiras jurídicas e de custos, e que as cláusulas contratuais que regem tais mudanças de 
prestadores deverão ser formuladas de maneira transparente, em linguagem facilmente 
compreensível e especificamente dadas ao conhecimento do consumidor;

5. Considera que, apesar da inovação de produtos ser fundamental para dar aos 
consumidores uma escolha mais ampla ao procurar os produtos financeiros mais 
adequados ao preço mais competitivo, os novos produtos financeiros têm que ser 
apresentados de forma clara, objectiva e não enganosa;

6. Salienta que os consumidores necessitam de ter confiança e conhecimento adequado para 
fazerem escolhas correctas de produtos financeiros; considera, portanto, serem necessários 
esforços coordenados a nível nacional e europeu para melhorar os níveis de literacia 
financeira em todos os Estados-Membros;

7. Considera que os consumidores devem ter acesso aos mecanismos extrajudiciais de 
resolução alternativa de litígios (RAdL) em todos os Estados-Membros para litígios sobre 
questões relativas a serviços financeiros de retalho, tanto a nível nacional, como 
transfronteiras, e solicita à Comissão que promova as "melhores práticas" em matéria de 
RAdL;

8. Solicita aos Estados-Membros que promovam a sensibilização e o conhecimento dos 
consumidores sobre a FIN-NET; salienta que a FIN-NET deverá desempenhar um papel 
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essencial na coordenação da informação ao público em todos os Estados-Membros
relativamente à reparação e aos mecanismos de RAdL, nomeadamente no que diz respeito 
aos serviços financeiros transfronteiras;

9. Apoia uma sugestão europeia coerente de prestação de acesso dos consumidores a formas 
equilibradas de reparação colectiva na resolução de queixas transfronteiras ligadas a 
produtos financeiros de retalho.
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