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SUGESTII

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
economice şi monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că, deşi se doreşte ca legislaţia UE privind serviciile financiare cu amănuntul să 
stabilească întotdeauna cele mai înalte standarde de protecţie a consumatorului, toţi 
operatorii de pe piaţă, inclusiv consumatorii/investitorii, trebuie să fie perfect conştienţi de 
principiul de bază al pieţei financiare conform căruia orice investiţie cu o rentabilitate mai 
ridicată implică un risc mai mare, riscul fiind un element indispensabil pentru buna 
funcţionare a oricărei pieţe financiare;

2. recunoaşte faptul că internetul şi serviciile bancare electronice au devenit instrumente-
cheie pentru consumatorii care doresc să se angajeze în activităţi financiare 
transfrontaliere cu amănuntul şi, prin urmare, solicită tuturor părţilor interesate să 
promoveze dezvoltarea unor astfel de servicii;

3. ia act de raportul adoptat referitor la Cartea albă privind politica serviciilor financiare 
2005-2010 (A6-0248/2007), în special de recomandarea de instituire a „unei linii 
bugetare europene pentru finanţarea dobândirii de cunoştinţe despre piaţa financiară de 
către organizaţiile consumatorilor şi IMM-urilor”;

4. este de acord cu faptul că acei consumatori care doresc să îşi schimbe furnizorul de 
servicii financiare trebuie să aibă posibilitatea de a face oricând acest lucru, cu un minim 
de bariere juridice şi de costuri, şi că clauzele contractuale care guvernează aceste 
schimbări de furnizor trebuie să fie formulate în termenii transparenţi, uşor de înţeles şi 
trebuie să fie aduse în mod explicit în atenţia consumatorilor;

5. recomandă ca, în condiţiile în care crearea de noi produse este esenţială pentru a oferi o 
posibilitate de alegere mai largă consumatorilor aflaţi în căutarea celor mai potrivite 
produse financiare la cel mai competitiv preţ, noile produse financiare să fie prezentate 
într-un mod clar, obiectiv şi nesusceptibil de a induce în eroare;

6. subliniază faptul că, pentru luarea deciziei corecte în ceea ce priveşte produsele financiare, 
consumatorii au nevoie de încredere şi de cunoştinţe adecvate; sunt necesare, prin urmare, 
eforturi conjugate la nivel naţional şi european pentru a îmbunătăţi nivelul educaţiei 
financiare în toate statele membre;

7. solicită ca, în toate statele membre, consumatorii să aibă acces la mecanisme de 
soluţionare alternativă a litigiilor (SAL) pentru litigii privind chestiuni legate de serviciile 
financiare cu amănuntul, atât la nivel naţional, cât şi transfrontalier, şi invită Comisia să 
promoveze „cele mai bune practici” în domeniul SAL;

8. solicită statelor membre să promoveze conştientizarea şi cunoaşterea sistemului FIN-NET 
de către consumatori; subliniază faptul că FIN-NET ar trebui să aibă, în toate statele 
membre, un rol-cheie în coordonarea informaţiilor destinate publicului privind accesul la 
mecanisme de recurs şi de soluţionare alternativă a litigiilor, în special în ceea ce priveşte 
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serviciile financiare transfrontaliere;

9. sprijină o propunere europeană coerentă care să permită accesul consumatorilor la forme 
echilibrate de recurs colectiv pentru soluţionarea plângerilor transfrontaliere legate de 
produse financiare cu amănuntul.
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