
 

AD\1100587BG.doc  PE582.122v02-00 

BG Единство в многообразието BG 

Европейски парламент 
2014-2019  

 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
 

2016/2056(INI) 

19.7.2016 

СТАНОВИЩЕ 

на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите 

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси 

относно Зелената книга за финансовите услуги на дребно 

(2016/2056(INI)) 

Докладчик по становище: Серхио Гутиерес Прието 



 

PE582.122v02-00 2/8 AD\1100587BG.doc 

BG 

PA_NonLeg 



 

AD\1100587BG.doc 3/8 PE582.122v02-00 

 BG 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 

по икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което 

ще приеме, следните предложения: 

1. приветства инициативата на Комисията, тъй като възможностите за цифровизация, 

намаляване на разпокъсаността на пазара и предоставяне на повече права на 

потребителите са от решаващо значение за изграждането на истински единен пазар 

за финансови услуги на дребно; 

2. изразява съгласие с Комисията, че липсата на трансгранични финансови услуги е 

източник на сериозна загриженост и може да навреди на интересите на 

потребителите и предприятията, както и да подкопае функционирането на единния 

пазар; изразява подкрепа за всички усилия за намиране на нови начини за 

рестартиране на единния пазар за финансови услуги на дребно на практика и 

призовава Комисията да гарантира, че законодателството в областта на финансовите 

услуги на дребно се прилага и изпълнява правилно; 

3. отбелязва, че е особено важно да се премахнат трансграничните пречки в сектора на 

застраховането с цел стимулиране на съвместното потребление;  

4. припомня, че – в отговор на финансовата криза – финансовите услуги, в това число 

определени финансови услуги на дребно, през последните пет години бяха обект на 

значителна законодателни действия/дейност, имащи за цел повишаване на 

стабилността и прозрачността на финансовите продукти и услуги, както и че редица 

законодателни мерки бяха транспонирани едва в последно време или все още се 

намират в процес на транспониране и прилагане; насърчава Комисията да гарантира 

правилното транспониране и прилагане на най-новото законодателство, да 

анализира въздействието на всички законодателни актове, свързани със сектора за 

финансови продукти и слуги на дребно, и да вземе това предвид при извършването 

на оценка във връзка с необходимостта от приемането на още законодателни актове; 

5. изразява съжаление във връзка с факта, че предприятията продължават да се 

сблъскват с редица трудности при разработването на трансграничната си дейност; 

подчертава че – както се посочва в Зелената книга – пречките, които не позволяват 

на финансовите продукти на дребно да се продават отвъд националните граници, 

както и липсата на трансгранични продажби, в повечето случаи не са европейско 

равнище, а често се породени от националното законодателство, включително 

националните изисквания з установяване на структура или регистриране в 

държавата членка, в която живее потребителят, или от разпокъсването на единния 

пазар на национални пазари, както и че тези пречки не могат да бъдат премахнати 

от самия сектор; 

6. призовава Комисията да предприеме подробно проучване и анализ на националните 

и трансграничните пречки и на все още съществуващите бариери пред 

трансграничната дейност и пред доизграждането на единния пазар във финансовия 

сектор, за да се установят причините за съществуващата разпокъсаност на пазара и 

ценовата дискриминация и да препоръчат мерки, които, като се зачита свободата на 
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договаряне, могат да бъдат въведени, за да насърчат финансовите институции да се 

конкурират отвъд националните граници и да поставят под въпрос настоящите 

национални ценови структури; 

7. подчертава, че продължаващата липса на трансгранични продажби на индивидуална 

застраховка „Гражданска отговорност“ за превозни средства е особено тревожна; 

отбелязва, че тази липса на конкуренция е довела до това някои граждани на ЕС да 

плащат ставки за същия модел превозно средство, които са стотици пъти по-високи 

от ставките за други граждани на Съюза; макар да разбира, че рискът и разходите са 

фактори в ценообразуването, отбелязва, че тези фактори не са достатъчни, за да 

обяснят подобно фрагментиране на цените в рамките на Европа; призовава 

Комисията да приеме специфичен за сектора план за действие относно европейския 

пазар за индивидуални застраховки на моторни превозни средства, включително 

препоръки за правила за целия ЕС относно гаранционните фондове, насоки за 

използването на данни от типа „бонус-малус“, когато гражданин на ЕС се премести 

в друга държава членка, както и други възможни действия, необходими за 

създаването на истински единен пазар за застраховане на превозни средства; 

8. приветства важния потенциал, който предлага цифровата трансформация на 

финансовите услуги, технологичните иновации и подема на нетрадиционните 

дружества за финансови технологии; отбелязва, че тези тенденции променят начина 

на взаимодействие между търговците на дребно и потребителите; призовава 

Комисията да извърши оценка на действащото европейско законодателство по 

отношение на цифровизацията и потребностите на цифровото общество да се 

гарантира, че цифровизацията осигурява по-добър достъп до пазара за всички 

видове предприятия при еднакви условия, включително за малките и средните 

предприятия (МСП) и финансовите технологии, както и лоялна конкуренция сред 

различните участници с цел да се осигури по-голям избор за потребителите, да 

спомогне за намаляването на цените и подобряването на качеството на финансовите 

услуги в рамките на ЕС, като същевременно се полагат усилия за постигане на 

висока степен на защита на потребителите и киберсигурност; 

9. отбелязва нарастващия брой на новите видове доставчици на услуги, които развиват 

дейност на посочения пазар; счита, че това може да осигури значителни ползи за 

потребителите, ако се съчетае с подходяща нормативна уредба, имаща за цел 

осигуряването на лоялна конкуренция, и високи равнища на сигурност и 

прозрачност; 

10. счита, че институциите на ЕС следва да разполагат с подходящи процедури за 

управление и контрол по отношение на новите видове финансови продукти; насочва 

вниманието към факта, че всички иновативни продукти на пазара на финансови 

услуги са непредвидими по отношение на тяхното въздействие върху 

потребителите, пазара и системата като цяло; счита, че при тези обстоятелства 

органите следва да извършват спрямо подобна дейност подходящ надзор; 

11. подчертава, че е необходимо по-голямо доверие на потребителите във финансовите 

услуги, тъй като то продължава да бъде ниско, особено по отношение на финансови 

продукти с високи рискове, свързани с валутния обмен, и призовава Комисията да 

гарантира пълното прилагане на съществуващите мерки за подобряване на 
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финансовата грамотност и информираност, както и че при необходимост се 

въвеждат допълнителни мерки, за да се предоставят на потребителите възможности 

да вземат информирани решения, да се повиши прозрачността на посочените 

продукти и да се премахнат пречките за потребителите при смяна на доставчика и 

всякакви неоправдани разходи, свързани с тази смяна, или за отказа от даден 

продукт; подчертава, че европейският стандартизиран информационен формуляр 

(ESIS) и формулярът за стандартната информация за кредитите на европейските 

потребители следва да бъдат систематично предоставяни на потребителите преди 

подписването на споразумение като част от оценка на кредит, заем или ипотека; 

12. счита, че средствата за съпоставяне, които предоставят възможност за съпоставка 

между цените и качеството на различните финансови услуги, могат да подобрят 

значително прозрачността и съпоставимостта на различните финансови продукти, 

да намалят ценовите разлики и в крайна сметка да помогнат на потребителите да 

направят по-добър и информиран избор; призовава Комисията да гарантира, че 

необходимите средства за съпоставяне са точни, като сравняват продукти и услуги, 

които са сравними в различните юрисдикции, и да работи с търговците на дребно, с 

МСП, с потребителските организации и с другите съответни заинтересовани страни 

за създаването на независим общоевропейски уебсайт за съпоставяне за най-

продаваните продукти в областта на финансовите услуги; 

13. приветства работата на различните агенции на европейско равнище по отношение 

на защитата на интересите на потребителите във финансовия сектор; подчертава 

обаче необходимостта от по-добро сътрудничество между въпросните агенции, за 

да се повиши ефективността и да се избегне дублирането на задачи; 

14. призовава държавите членки възможно най-скоро да транспонират и приложат 

изцяло Директивата за ипотечните кредити, Директивата за платежните сметки, 

Директивата относно разпространението на застрахователни продукти и 

Директивата за пазарите на финансови инструменти (ДПФИ) II, особено по 

отношение на техните изисквания за информиране на потребителите и мерки за 

защита; 

15. подчертава ролите на Европейския банков орган (ЕБО), Европейския орган за ценни 

книжа и пазари (EОЦКП) и Европейския орган за застраховане и професионално 

пенсионно осигуряване (EОЗППО) за гарантирането на защитата на потребителите 

на финансови продукти; призовава Комисията да гарантира, че тези органи 

разполагат с независимостта и инструментите, необходими за провеждането на 

техните мисии, и изразява съжаление относно бюджетните съкращения, които са 

довели до ограничаването на техните работни програми; 

16. подчертава, че всяко ново предложение на Комисията следва да се основава на 

подходящи и точни данни; 

17. счита, че неоснователната дискриминация, основаваща се на местопребиваването, 

неоснователните разлики в цените и несправедливите и неоснователни практики за 

блокиране на географски принцип, прилагани по отношение на обичайните 

финансови продукти на дребно в отделните държави членки, налагат 

предприемането на мерки; 
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18. подчертава, че преносимостта на продуктите е от основно значение за 

съществуването на истински единен пазар при финансовите услуги на дребно, 

особено по отношение на преносимостта на пенсионните права и на частното 

здравно осигуряване; поради това призовава Комисията да представи мерки за 

осигуряване на трансгранична преносимост, като се хармонизират правата и 

задълженията на предприятията и на потребителите в отрасъла в рамките на целия 

на ЕС; 

19. отбелязва, че нарастващият брой на трансграничните трансакции води до 

повишаване на търсенето на информация относно лични финансови данни, като 

например платежоспособност при частни договорености, и изтъква необходимостта 

от по-добър обмен на информация и от общи правила относно подобен обмен на 

информация, в съответствие с правилата за защита на данните; 

20. призовава за премахването на пречките пред продажбата от разстояние на 

финансови стоки и услуги, като в същото време гарантира високо равнище на 

защита на потребителите и сигурност; приветства засиленото използване на 

електронни подписи и електронна идентификация в рамките на Регламента относно 

електронната идентификация и удостоверителните услуги и насочва вниманието 

към необходимостта да се насърчават взаимното признаване и оперативната 

съвместимост на цифровите техники за идентификация за частния сектор в рамките 

на ЕС, без да се застрашава равнището на сигурност на съществуващите системи; 

призовава Комисията да насърчава употребата на електронна идентификация като 

средство за идентифициране от разстояние, което отговаря на действащите 

изисквания за безопасност; призовава държавите членки да полагат необходимите 

усилия, за да се гарантира, че електронните подписи се превръщат в правило за 

трансакции и споразумения, свързани с финансови услуги; 

21. отбелязва, че трябва да се зачита свободата на договаряне на финансовите 

институции да предлагат своите услуги отвъд националните граници, тъй като 

доставчиците на услуги следва да запазят способността да вземат решение кои 

сегменти от клиенти и пазари са подходящи като част от техния стопански модел; 

22. подчертава значението на наличието на възможности за алтернативно решаване на 

спорове (ADR) и онлайн решаване на спорове (ODR), особено в трансгранични 

случаи, тъй като ефикасните средства за правна защита са от ключово значение за 

единния пазар, МСП и доверието на потребителите; препоръчва програмата „Fin-

NET“ да бъде включена в структурите на алтернативното решаване на спорове и 

онлайн решаване на спорове с цел увеличаване на нейната ефективност и да се 

засили работата за консолидиране на тези услуги в единно звено за контакт за 

потребителите; 

23. призовава държавите членки да гарантират, че цифровите комуникации и продажби, 

свързани с финансовите услуги на дребно, са на разположение във форми, достъпни 

за лица с увреждания, включително посредством уебсайтове и файлове във 

формати, които могат да бъдат изтеглени; подкрепя пълното включване на всички 

финансови услуги на дребно в рамките на обхвата на Директивата относно 

изискванията за достъпност за продукти и услуги („Европейски акт за 

достъпността“); 
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24. призовава Комисията да представи план за действие относно финансовите услуги на 

дребно; 

25. призовава Комисията да извърши оценка на въздействието на предложението за 

забрана на всички такси, свързани с изпращането или получаването на плащания в 

единната зона за плащания в евро или парични преводи на национално равнище, 

както и потенциалните ползи за европейските потребители; 

26. приветства работата в посока по-голяма прозрачност при ценообразуването на 

услуги за отдаване на автомобили под наем, включително продажбата на 

допълнителни застраховки и други такси; подчертава, че всички такси, независимо 

дали са задължителни или по избор, свързани с отдаването под наем на превозно 

средство, следва да бъдат видими за потребителя на уебсайта на дружеството за 

автомобили под наем или на уебсайта за съпоставяне по ясен и добре обозначен 

начин; припомня на Комисията необходимостта да гарантира прилагането на 

Директивата относно нелоялни търговски практики и приветства наскоро приетите 

нови насоки за изпълнение в светлината на технологичните промени; 

27. припомня извършената работа във връзка с Регламента относно агенциите за 

кредитен рейтинг; призовава Комисията да извърши преглед на въздействието на 

подобно законодателство по отношение на продуктите, продавани на потребители 

на дребно; 

28. подкрепя въвеждането на система за напълно прехвърлим номер на банкова сметка, 

която да замести действащата система на единна зона за плащания в евро (SEPA), 

която обвързва потребителя с една единствена институция чрез свързването на 

международния номер на банкова сметка (IBAN) с постоянен BIC/SWIFT код; 

призовава Комисията да представи предложение, с което да се разреши 

преносимостта на номерата на банковите сметки и счита, че като минимум 

преносимостта следва да бъде възможна между институциите в рамките на една и 

съща държава членка. 
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Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, 

Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, 

Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène 

Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo 

Заместници, присъствали на 

окончателното гласуване 

Jan Philipp Albrecht, Pascal Arimont, Kaja Kallas, Julia Reda, Ulrike 

Trebesius, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal 

Заместници (чл. 200, пар. 2), 

присъствали на окончателното 

гласуване 

Gesine Meissner, Lieve Wierinck 

 

 


