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VIEŠAS KVIETIMAS
Gerbiami kandidatai į Europos Parlamentą,
2019 m. gegužės mėn. Europos Parlamento rinkimai lems Europos Parlamento ir Europos Komisijos
pasikeitimus. Šie rinkimai yra itin svarbūs Europos finansinių paslaugų vartotojams (t.y. visiems ES
piliečiams), kuriems atstovauja konfederacija BETTER FINANCE, kurios nariu nuo 2004 m. yra ir asociacija
“Lietuvos investuotojai”.
BETTER FINANCE, Europos investuotojų ir finansinių paslaugų vartotojų federacija, specializuojasi
atstovauti finansinių paslaugų vartotojus Europos lygmeniu. Joje yra apie penkiasdešimt nacionalinių ir
tarptautinių narių ir subregioninių organizacijų, savo ruožtu, vienijančių apie 4,5 mln. atskirų narių.
BETTER FINANCE veikia kaip nepriklausomas finansų ekspertų centras, kuriantis naudą Europos finansinių
paslaugų vartotojams (akcininkams, kitiems investuotojams, indėlininkams, pensijų fondų dalyviams,
gyvybės draudimo polisų savininkams, skolininkams ir kt.) taip pat kitoms nepriklausomoms nuo finansų
sektoriaus, bet suinteresuotoms Europos finansinių paslaugų vystymu, šalims.
BETTER FINANCE išskyrė finansų politikos prioritetus bei uždavinius, kurių įgyvendinimas užtikrintų
indėlininkų ir investuotojų intersų apsaugą bei būtų labai naudingi realiajai ekonomikai. (Prie šio laiško
pridedame anglų kalba BETTER FINANCE prioritetus naujai Komisijai: „Naujas sandoris ES individualiems
investuotojams ir finansinių paslaugų vartotojams“).
Šiuo viešu kvietimu Europos piliečių vardu BETTER FINANCE maloniai prašo iki 2019 m. gegužės 15 d.
visų ES politinių partijų/komitetų atskleisti, kaip jų rinkimų programose numatyta spręsti finansinių
paslaugų vartotojams kylančius klausimus, atsakant į trumpą klausimyną.
BETTER FINANCE siekia informuoti Europos rinkėjus apie tai, ką kiekvienas kandidatas į Europos
Parlamento narius žada nuveikti, ginant ES piliečių finansines teises ir atstovaujant interesus. Klausimyno
rezultatai bus paskelbti prieš artėjančius parlamento rinkimus.
Iš anksto dėkojame už jūsų indėlį.
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- Nuoroda į klausimyną: https://betterfinance.typeform.com/to/clpmBz
- PRIEDAS: BETTER FINANCE prioritetai naujai Komisijai: „Naujas sandoris ES individualiems investuotojams ir finansinių paslaugų vartotojams“
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