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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za ekonomske in monetarne 
zadeve, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. medtem, ko poziva, da mora zakonodaja EU o maloprodajnih finančnih storitvah vedno 
stremeti k najvišjim standardom za varstvo potrošnikov, poudarja, da se morajo vsi tržni 
subjekti, vključno s potrošniki in investitorji, v celoti zavedati osnovnega načela finančnih 
trgov, da se vsaka možnost za doseganje višjega donosa odraža v višjem tveganju, in da je 
tveganje nepogrešljiv element vsakega delujočega finančnega trga;

2. priznava, da sta postala internet in e-bančništvo ključna instrumenta za potrošnike, ki 
želijo opravljati čezmejne maloprodajne finančne dejavnosti, in zato poziva vse interesne 
skupine, naj spodbujajo razvoj takšnih storitev;

3. je seznanjen s poročilom, ki je bilo sprejeto o beli knjigi o politiki finančnih storitev za 
obdobje 2005–2010 (A6-0248/2007), zlasti priporočilom za oblikovanje evropske 
proračunske vrstice za financiranje strokovnega znanja in izkušenj o finančnih trgih v 
potrošniških organizacijah ter malih in srednje velikih podjetjih.

4. se strinja, da morajo imeti potrošniki, ki želijo zamenjati ponudnika finančnih storitev, 
možnost to narediti kadar koli, z najnižjimi pravnimi ovirami in stroški, ter da morajo biti 
pogodbene klavzule, ki urejajo tako zamenjavo ponudnika, oblikovane v preglednem in 
lahko razumljivem jeziku, potrošnika pa je treba nanje izrecno opozoriti;

5. priporoča, da je ob tem, da so inovacije pri  proizvodih ključnega pomena za zagotavljanje 
širše ponudbe za potrošnike, ko iščejo najprimernejše finančne proizvode ob 
najkonkurenčnejših cenah, treba nove finančne proizvode predstaviti na jasen, objektiven 
in nezavajajoč način,   

6. poudarja, da potrebujejo potrošniki zaupanje in primerno znanje, da se lahko pravilno 
odločijo glede finančnih proizvodov; za izboljšanje stopnje finančne pismenosti v vseh 
državah članicah so zato potrebna usklajena prizadevanja na nacionalni in evropski ravni;

7. zahteva, da morajo imeti potrošniki dostop do izvensodnih mehanizmov alternativnega 
reševanja sporov v vseh državah članicah za spore o vprašanjih maloprodajnih finančnih 
storitev tako na nacionalni in čezmejni ravni, ter poziva Komisijo, naj podpira najboljše 
prakse pri alternativnem reševanju sporov;

8. poziva države članice, naj spodbujajo ozaveščanje in znanje potrošnikov o FIN-NET; 
poudarja, da mora FIN-NET igrati ključno vlogo pri usklajevanju javnega obveščanja v 
vseh državah članicah o dostopu do izvensodnega reševanja sporov in mehanizmov 
alternativnega reševanja sporov, zlasti za čezmejne finančne storitve;

9. spodbuja povezan evropski predlog, ki potrošnikom zagotavlja dostop do uravnoteženih 
oblik izvensodnega reševanja sporov za reševanje čezmejnih pritožb, povezanih z 
maloprodajnimi finančnimi proizvodi.
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