
PA\706035SV.doc PE400.632v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

2007/2287(INI)

31.1.2008

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

till utskottet för ekonomi och valutafrågor

över grönboken om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på 
den inre marknaden
(2007/2287(INI))

Föredragande: (*) Olle Schmidt

(*) Förfarande med associerade utskott – artikel 47 i arbetsordningen



PE400.632v01-00 2/4 PA\706035SV.doc

SV

PA_NonLeg



PA\706035SV.doc 3/4 PE400.632v01-00

SV

FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Samtidigt som Europaparlamentet uppmanar till att EU-lagstiftningen om finansiella 
tjänster till privatpersoner och mindre företag alltid skall sträva efter högsta möjliga 
standard för konsumentskyddet, betonar det att alla marknadsaktörer – inbegripet 
konsumenter och investerare – måste vara fullständigt medvetna om den grundläggande 
principen för finansiella marknader att med större möjligheter till avkastning följer större 
risker och att risken är en oundgänglig beståndsdel i alla fungerande finansmarknader.

2. Europaparlamentet erkänner att Internet och elektronisk bankverksamhet har blivit 
nyckelinstrument för konsumenter som önskar ägna sig åt gränsöverskridande finansiell 
verksamhet riktad till privatpersoner och mindre företag och uppmanar därför alla 
intressenter att främja utvecklingen av sådana tjänster.

3. Europaparlamentet noterar det antagna betänkandet om politiken på området finansiella 
tjänster (2005–2010) – vitbok (A6-0248/2007), särskilt rekommendationen om att det 
skulle inrättas en ”budgetpost […] för att finansiera sakkunskap om finansmarknaderna i 
konsument- och småföretagarorganisationer”.

4. Europaparlamentet är överens om att de konsumenter som önskar byta leverantörer av 
finansiella tjänster måste kunna göra detta när som helst, med minimala rättsliga hinder 
och kostnader, och att kontraktsklausuler som styr ett sådant byte av leverantör måste 
formuleras på ett transparent och lättförståeligt språk och konsumenternas uppmärksamhet 
måste uttryckligen riktas mot detta.

5. Europaparlamentet rekommenderar att samtidigt som produktinnovationen är nyckeln till 
att tillhandahålla konsumenten ett utökat val när denne letar efter de lämpligaste
finansiella produkterna till det konkurrenskraftigaste priset, måste nya finansiella 
produkter presenteras på ett klart och objektivt sätt som inte missleder konsumenten.

6. Europaparlamentet betonar att konsumenterna behöver förtroende och ordentlig kunskap 
för att göra det rätta valet av finansiella produkter. Samordnade insatser på nationell och 
europeisk nivå behövs därför för att stärka förmågan att förstå finansiell information i 
samtliga medlemsstater.

7. Europaparlamentet begär att konsumenterna vid sidan av domstolarna skall ha tillgång till 
alternativa tvistlösningsmekanismer för tvister om finansiella tjänster till privatpersoner 
och mindre företag både på nationell och gränsöverskridande nivå, och uppmanar 
kommissionen att främja bästa praxis när det gäller alternativa tvistlösningsorgan.

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja konsumenternas medvetenhet 
och kunskap om FIN-NET. Parlamentet understryker att FIN-NET bör spela en nyckelroll 
för att samordna offentlig information i samtliga medlemsstater om tillgång till prövnings-
och tvistlösningsmekanismer, särskilt när det gäller gränsöverskridande finansiella 
tjänster.
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9. Europaparlamentet stöder ett koherent europeiskt förslag som tillhandahåller 
konsumenterna tillgång till balanserade former av kollektiv prövning för att lösa 
gränsöverskridande klagomål i samband med finansiella produkter riktade till 
privatpersoner och mindre företag.
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