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SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru piața internă și 
protecția consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

– întrucât Directiva 2008/48/CE1 privind contractele de credit pentru consumatori a fost 
aprobată înaintea crizei financiare;

– întrucât într-o serie de state membre acordarea excesivă de credite de consum a contribuit 
la apariția crizei;

– întrucât acordarea excesivă de împrumuturi în monedă străină consumatorilor a sporit 
riscul și pierderile suportate de gospodării;

– întrucât trebuie subliniată importanța Recomandării Comitetului european pentru risc 
sistemic din 21 septembrie 2011 privind acordarea de împrumuturi în monedă străină 
(ESRB/2011/1);

1. solicită autorităților de supraveghere să supună instituțiile financiare obligației de a 
furniza consumatorilor informații personalizate, complete și ușor de înțeles cu privire la 
riscurile pe care le presupune acordarea de împrumuturi în monedă străină și impactul pe 
care o depreciere severă a mijloacelor legale de plată ale statului membru în care își are 
domiciliul consumatorul și majorarea ratelor dobânzii la împrumuturile în monedă străină 
îl au asupra ratelor; consideră că aceste informații ar trebui să fie incluse în publicitatea 
referitoare la contractele de credit pentru consumatori în monedă străină, în informațiile 
precontractuale și în contractele de credit pentru consum;

2. solicită ca instituțiile financiare să fie supuse, cu suficient timp înainte ca un consumator 
să fie legat printr-un contract sau printr-o ofertă de credit, obligației de a furniza 
consumatorilor informații personalizate, necesare pentru a compara creditele disponibile 
pe piață, pentru a evalua implicațiile lor și pentru a lua o decizie informată cu privire la 
eventuala încheiere a unui contract de credit;

3. solicită ca instituțiile financiare să fie supuse obligației de a oferi consumatorilor o 
avertizare în cazul în care, având în vedere situația financiară a consumatorului, un 
contract de credit poate genera un risc specific pentru acesta;

4. solicită autorităților de supraveghere să monitorizeze îndeaproape riscurile de finanțare și 
de lichiditate rezultate din creditele în monedă străină, să întreprindă acțiuni eficiente 
pentru a preveni riscurile excesive și să solicite instituțiilor financiare să dețină sisteme de 
tarifare eficiente, de alocări de fonduri și de management al lichidităților pentru a putea 
face față acordării de împrumuturi în monedă străină, precum și să țină seama de 
capacitatea consumatorului de a rezista fluctuațiilor ratei de schimb atunci când evaluează 
bonitatea consumatorului; solicită statelor membre să supună instituțiile financiare 
obligației de a permite consumatorilor să convertească împrumutul într-o monedă 
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alternativă, în conformitate cu o metodă transparentă comunicată acestuia în informațiile 
precontractuale, și să furnizeze o facilitate de schimb valutar rezonabil pentru consumator, 
cu scopul de a limita riscul fluctuațiilor valutare nefavorabile asupra rambursărilor;

5. solicită revizuirea dispozițiilor referitoare la rata anuală efectivă din Directiva 2008/48/CE 
pentru a reflecta mai bine caracteristicile monedei străine și cursul variabil de împrumut;

6. solicită instituțiilor de credit să acorde o atenție specială la acordarea de împrumuturi cu 
un termen mai mare de cinci ani pentru a garanta că acestea servesc în cea mai mare 
măsură interesele consumatorilor în cauză;

7. solicită instituțiilor financiare să nu acorde credite de consum garantate cu locuința 
consumatorului în cazul în care consumatorul nu are un venit sau salariu corespunzător și 
să furnizeze credite de consum numai atunci când bonitatea consumatorului a fost 
determinată și, dacă este cazul, când s-au luat garanții adecvate, cu scopul de a asigura un 
nivel adecvat de risc atât pentru consumator, cât și pentru furnizor;

8. solicită ca consumatorii să aibă dreptul de a fi informați cu privire la costurile serviciilor 
auxiliare și la dreptul lor de a cumpăra servicii auxiliare, precum asigurarea, de la 
furnizori alternativi; consideră că ar trebui să li se impună instituțiilor financiare să 
distingă între astfel de servicii și taxe aferente și cele aferente creditului de bază și să 
clarifice care servicii sunt esențiale pentru extinderea unui împrumut și care sunt în 
întregime la discreția debitorului;

9. indică faptul că unul dintre obiectivele directivei îl constituie asigurarea disponibilității 
informațiilor, prin care ar fi promovată funcționarea pieței interne și inclusiv în ceea ce 
privește acordarea de împrumuturi, astfel încât este necesar să se evalueze dacă numărul 
contractelor de împrumut transfrontaliere este în creștere și dacă sunt necesare 
îmbunătățiri suplimentare;

10. solicită ca publicitatea și strategiile de marketing ale instituțiilor financiare să fie strict 
monitorizate, cu scopul de a evita informațiile înșelătoare sau false în contextul publicității 
sau al comercializării contractelor de credit;

11. solicită Comisiei să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare 
privind punerea în aplicare a directivei, precum și o evaluare completă a impactului 
acesteia în ceea ce privește protecția consumatorilor, luând în considerare consecințele 
crizei financiare și noul cadru juridic al UE pentru serviciile financiare;

12. solicită revizuirea Directivei 2008/48/CE, cu scopul de a o integra împreună cu Directiva 
privind contractele de credit pentru proprietăți rezidențiale într-o directivă unică.
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