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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že aj keď sa požaduje, aby sa právne predpisy EÚ týkajúce sa retailových 
finančných služieb vždy zameriavali na najvyššie normy ochrany spotrebiteľa, všetci 
trhoví operátori vrátane spotrebiteľov/investorov musia mať vždy na zreteli základnú 
zásadu finančného trhu spočívajúcu v tom, že každá možnosť väčšieho zisku so sebou 
prináša zvýšené riziko a že riziko patrí neodmysliteľne ku každému fungujúcemu 
finančnému trhu;

2. uznáva, že internet a elektronické bankovníctvo sa stali kľúčovými nástrojmi 
spotrebiteľov, ktorí by chceli vykonávať cezhraničné retailové finančné aktivity, a preto 
vyzýva všetky zúčastnené strany, aby podporovali rozvoj takýchto služieb;

3. berie na vedomie prijatú správu o bielej knihe o politike finančných služieb (2005 – 2010) 
(A6-0248/2007), najmä odporúčanie vytvoriť „položku európskeho rozpočtu na 
financovanie odborného posudku finančného trhu v spotrebiteľských organizáciách 
a MSP“;

4. súhlasí s tým, že spotrebitelia, ktorí by chceli zmeniť poskytovateľov finančných služieb, 
musia mať na to možnosť vždy s čo najmenšími právnymi prekážkami a nákladmi, že 
zmluvné ustanovenia, ktorými sa takéto zmeny poskytovateľov riadia, musia byť 
formulované transparentne, zrozumiteľne a že spotrebiteľ na ne musí byť jasne 
upozornený;

5. schvaľuje, že aj keď je inovácia produktu kľúčová pri poskytovaní širšej ponuky 
spotrebiteľovi v rámci výberu najvhodnejších finančných produktov za najvýhodnejšiu 
cenu, nové finančné produkty musia byť prezentované jasným, objektívnym 
a nezavádzajúcim spôsobom;

6. zdôrazňuje, že spotrebitelia musia mať dôveru a príslušné vedomosti, aby si mohli správne 
vybrať z finančných produktov; je preto potrebné vyvíjať koordinované úsilie na 
vnútroštátnej, ako aj európskej úrovni na zvýšenie finančnej gramotnosti vo všetkých 
členských štátoch;

7. požaduje, aby spotrebitelia mali prístup k mechanizmu mimosúdneho alternatívneho 
riešenia sporov (ADR) vo všetkých členských štátoch na riešenie sporov z oblasti 
retailových finančných služieb tak na vnútroštátnej, ako aj cezhraničnej úrovni a vyzýva 
Komisiu, aby podporovala „osvedčené postupy“ alternatívneho riešenia sporov;

8. vyzýva členské štáty, aby podporovali informovanosť spotrebiteľov a znalosť siete FIN-
NET; zdôrazňuje, že sieť FIN-NET by mala zohrávať kľúčovú úlohu vo všetkých 
členských štátoch pri koordinovaní informácií určených verejnosti a týkajúcich sa 
možnosti nápravy a mechanizmov alternatívneho riešenia sporov, najmä v oblasti 
cezhraničných finančných služieb;
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9. podporuje jednotný európsky zámer, ktorý poskytne spotrebiteľom prístup k vyváženým 
formám kolektívneho odškodnenia vo veci cezhraničných sťažností na retailové finančné 
služby.
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