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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 

Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 

συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της Επιτροπής, δεδομένου ότι οι 

ευκαιρίες για την ψηφιοποίηση, τη μείωση του κατακερματισμού της αγοράς και την 

ενίσχυση της θέσης των καταναλωτών είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη μιας 

πραγματικά ενιαίας αγοράς όσον αφορά τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες· 

2. συμφωνεί με την Επιτροπή ως προς το ότι η έλλειψη διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών εγείρει μείζονα ανησυχία και μπορεί να θίξει τα συμφέροντα καταναλωτών 

και επιχειρήσεων και να υπονομεύσει τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς· στηρίζει όλες τις 

προσπάθειες εξεύρεσης νέων τρόπων για την ανάκαμψη της ενιαίας αγοράς λιανικών 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την ορθή 

εφαρμογή και επιβολή της σχετικής νομοθεσίας· 

3. σημειώνει ότι είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να αρθούν τα διασυνοριακά εμπόδια στον 

ασφαλιστικό τομέα προκειμένου να δοθεί ώθηση στη συνεργατική οικονομία·  

4. υπενθυμίζει ότι, ως αντίδραση στη χρηματοπιστωτική κρίση, οι χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και ορισμένες τέτοιες υπηρεσίες λιανικής, έγιναν τα 

τελευταία πέντε χρόνια αντικείμενο σοβαρότατης νομοθετικής δραστηριότητας με στόχο 

την αξιοπιστία και τη διαφάνεια των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, και 

ότι πολλά νομοθετικά μέτρα είτε μεταφέρθηκαν μόλις πρόσφατα στις εθνικές νομοθεσίες, 

είτε βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία μεταφοράς και εφαρμογής τους· προτρέπει την 

Επιτροπή να εξασφαλίσει την ορθή μεταφορά και εφαρμογή των πιο πρόσφατων 

νομοθετημάτων, να εξετάσει τον αντίκτυπο του συνόλου της νομοθεσίας που σχετίζεται 

με τον χρηματοπιστωτικό τομέα λιανικής και να λάβει υπόψη της τα συμπεράσματα κατά 

την αξιολόγηση της ανάγκης για περαιτέρω νομοθετική δράση· 

5. εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ακόμη 

πολλές δυσκολίες όσον αφορά την ανάπτυξη των διασυνοριακών δραστηριοτήτων τους· 

τονίζει ότι, όπως επισημαίνεται στην Πράσινη Βίβλο, τα εμπόδια που αποτρέπουν τη 

διασυνοριακή πώληση λιανικών χρηματοπιστωτικών προϊόντων και η έλλειψη 

διασυνοριακών πωλήσεων εντοπίζονται όχι τόσο στο ευρωπαϊκό δίκαιο αλλά κυρίως 

στους φραγμούς που θέτουν οι εθνικές νομοθεσίες, περιλαμβανομένων των εθνικών 

απαιτήσεων για την εγκατάσταση μιας δομής ή την καταχώρηση του καταναλωτή στο 

κράτος μέλος, ή στον κατακερματισμό της ενιαίας αγορά σε εθνικές αγορές, καθώς και 

ότι τα εμπόδια αυτά δεν μπορούν να τα εξαλείψει μόνη της η χρηματοπιστωτική 

βιομηχανία· 

6. ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε εξέταση και ανάλυση των εθνικών και 

διασυνοριακών εμποδίων και των φραγμών που παραμένουν στις διασυνοριακές 

συναλλαγές και για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς του χρηματοπιστωτικού τομέα, 

προκειμένου να εντοπίσει τις αιτίες του κατακερματισμού της αγοράς και των διακρίσεων 

ως προς τις τιμές και, τηρώντας την αρχή της συμβατικής ελευθερίας, να προτείνει τη 

λήψη μέτρων τα οποία θα ενθαρρύνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των χρηματοπιστωτικών 



 

PE582.122v02-00 4/8 AD\1100587EL.doc 

EL 

ιδρυμάτων πέραν των εθνικών συνόρων και θα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των 

ισχυουσών εθνικών δομών τιμολόγησης· 

7. επισημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα ανησυχητική η συνεχιζόμενη έλλειψη διασυνοριακών 

πωλήσεων στον τομέα της ατομικής ασφάλισης οχημάτων για αστική ευθύνη έναντι 

τρίτων· σημειώνει ότι αυτή η έλλειψη ανταγωνισμού έχει ως αποτέλεσμα ορισμένοι 

πολίτες της ΕΕ να καταβάλλουν ασφάλιστρα εκατονταπλάσια εκείνων που καταβάλλουν 

άλλοι πολίτες για το ίδιο μοντέλο οχήματος· κατανοεί μεν ότι οι κίνδυνοι και το κόστος 

αποτελούν παράγοντες διαμόρφωσης των τιμών, σημειώνει ωστόσο ότι οι εν λόγω 

παράγοντες δεν δικαιολογούν επαρκώς τον συγκεκριμένο κατακερματισμό τιμών ανά την 

Ευρώπη· ζητεί από την Επιτροπή την έγκριση τομεακού σχεδίου δράσης σχετικά με την 

ευρωπαϊκή αγορά για ατομικές ασφάλειες μηχανοκίνητων οχημάτων, το οποίο θα 

περιλαμβάνει: συστάσεις για τη θέσπιση κανόνων σε επίπεδο ΕΕ οι οποίοι θα διέπουν τα 

ταμεία εγγυήσεων, κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση δεδομένων «bonus-malus» όταν 

ένας πολίτης μετακομίζει σε άλλο κράτος μέλος, και άλλα πιθανά μέτρα που απαιτούνται 

για τη δημιουργία μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς για τις ασφάλειες οχημάτων· 

8. εκφράζει ικανοποίηση για το σημαντικό δυναμικό που προκύπτει από τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, την τεχνολογική καινοτομία και 

την αύξηση του αριθμού των μη παραδοσιακών εταιρειών χρηματοπιστωτικής 

τεχνολογίας· σημειώνει ότι οι εξελίξεις αυτές αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο 

συνδιαλέγονται οι πάροχοι λιανικών υπηρεσιών με τους καταναλωτές· καλεί την 

Επιτροπή να αξιολογήσει την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά την 

ψηφιοποίηση και τις ανάγκες της ψηφιακής κοινωνίας, ώστε να διασφαλίσει ότι η 

ψηφιοποίηση θα οδηγήσει σε καλύτερη και ισότιμη πρόσβαση στην αγορά για όλες τις 

επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων των ΜΜΕ και των νέων εταιρειών χρηματοπιστωτικής 

τεχνολογίας,  θεμιτό ανταγωνισμό με στόχο τη δημιουργία ευρύτερου φάσματος επιλογών 

για τους καταναλωτές, και συμβολή στη μείωση των τιμών και στη βελτίωση της 

ποιότητας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εντός της ΕΕ, αποσκοπώντας ταυτόχρονα 

σε υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο· 

9. διαπιστώνει τον αυξανόμενο αριθμό νέων ειδών φορέων παροχής υπηρεσιών που 

δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά· θεωρεί ότι αυτό μπορεί να προσφέρει 

σημαντικά οφέλη στους καταναλωτές, αν συνδυαστεί με το κατάλληλο ρυθμιστικό 

πλαίσιο προκειμένου να εξασφαλισθούν ο ισότιμος ανταγωνισμός και υψηλά επίπεδα 

ασφάλειας και διαφάνειας· 

10. θεωρεί ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόσουν κατάλληλες διαδικασίες 

διακυβέρνησης και ελέγχου των νέων ειδών χρηματοπιστωτικών προϊόντων· επισημαίνει 

ότι δεν είναι προβλέψιμες οι επιπτώσεις όλων των καινοτόμων προϊόντων της αγοράς 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στους καταναλωτές, στις αγορές καθώς και στο σύστημα 

στο σύνολό του· κρίνει ότι, σε αυτό το πλαίσιο, οι αρχές θα πρέπει να υποβάλλουν αυτές 

τις δραστηριότητες σε κατάλληλη παρακολούθηση· 

11. υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαία η αναβάθμιση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η οποία παραμένει χαμηλή, ιδίως όσον αφορά 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα υψηλών συναλλαγματικών κινδύνων, και καλεί την 

Επιτροπή να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των ισχυόντων μέτρων για τη βελτίωση 

των χρηματοοικονομικών γνώσεων των καταναλωτών και την υιοθέτηση περαιτέρω 
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μέτρων, όπου είναι απαραίτητο, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους καταναλωτές 

να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις, να αυξηθεί η διαφάνεια των εν λόγω προϊόντων 

και να αρθούν τα εμπόδια που συναντούν οι καταναλωτές όταν θέλουν να αλλάξουν την 

απόφασή τους και το αδικαιολόγητο κόστος που τους επιβάλλεται σχετικά, ή όταν θέλουν 

να αποσυρθούν από ένα προϊόν· υπογραμμίζει ότι πριν από τη σύναψη συμφωνιών θα 

πρέπει να δίνονται συστηματικά στους καταναλωτές το τυποποιημένο ευρωπαϊκό δελτίο 

πληροφοριών (ESIS) και τα έντυπα τυποποιημένων ευρωπαϊκών πληροφοριών 

καταναλωτικής πίστης, ως στοιχεία που αποτελούν μέρος της εκτίμησης σε περιπτώσεις 

πίστωσης, δανείου ή ενυπόθηκου δανείου· 

12. πιστεύει ότι τα εργαλεία σύγκρισης, που επιτρέπουν την πραγματοποίηση συγκρίσεων 

μεταξύ τιμών και ποιοτήτων των διαφόρων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, θα 

μπορούσαν να βελτιώσουν σημαντικά τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των διαφόρων 

χρηματοπιστωτικών προϊόντων, να περιορίσουν τις διαφορές των τιμών και, τελικά, να 

βοηθήσουν τους καταναλωτές να λαμβάνουν καλύτερες και πιο τεκμηριωμένες 

αποφάσεις· ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι τα απαιτούμενα εργαλεία 

σύγκρισης είναι ακριβή και συγκρίνουν προϊόντα και υπηρεσίες συγκρίσιμα μεταξύ 

διαφορετικών δικαιοδοσιών, καθώς και να συνεργαστεί με εμπόρους λιανικής πώλησης, 

ΜΜΕ, οργανώσεις καταναλωτών και άλλα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό τη 

δημιουργία ενός ανεξάρτητου, πανευρωπαϊκού δικτυακού τόπου σύγκρισης των 

προϊόντων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με τις υψηλότερες πωλήσεις· 

13. επικροτεί το έργο διαφόρων οργανισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την 

προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών στον χρηματοπιστωτικό τομέα· τονίζει, 

ωστόσο, την ανάγκη για καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εν λόγω οργανισμών ώστε να 

αυξηθεί η αποδοτικότητα και να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη καθηκόντων· 

14. καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν και να εφαρμόσουν πλήρως, το συντομότερο 

δυνατόν, την οδηγία για την ενυπόθηκη πίστωση (MCD), την οδηγία για τους 

λογαριασμούς πληρωμών (PAD), την οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων 

(IDD) και την οδηγία  για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων ΙΙ (MiFID II), ιδίως όσον 

αφορά τις απαιτήσεις για ενημέρωση των καταναλωτών και τα μέτρα προστασίας τους· 

15. τονίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), η Ευρωπαϊκή 

Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 

Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) όσον αφορά τη διασφάλιση της προστασίας του 

καταναλωτή χρηματοπιστωτικών προϊόντων· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει την 

ανεξαρτησία των εν λόγω Αρχών και τα εργαλεία που απαιτούνται για την εκτέλεση της 

αποστολής τους, και εκφράζει τη λύπη του για τις μειώσεις του προϋπολογισμού που 

έχουν οδηγήσει σε περιορισμό των προγραμμάτων εργασίας τους· 

16. τονίζει ότι κάθε νέα πρόταση της Επιτροπής πρέπει να βασίζεται σε ορθά και ακριβή 

στοιχεία· 

17. θεωρεί ότι η αδικαιολόγητη διάκριση βάσει του τόπου κατοικίας, οι αδικαιολόγητες 

διαφοροποιήσεις τιμών και οι άδικες και αδικαιολόγητες ενέργειες γεωγραφικού 

αποκλεισμού που εφαρμόζονται για κοινά λιανικά χρηματοπιστωτικά προϊόντα μεταξύ 

των κρατών μελών καθιστά αναγκαία την ανάληψη δράσης· 

18. τονίζει ότι η δυνατότητα φορητότητας των προϊόντων είναι απαραίτητη για μια 
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πραγματική ενιαία αγορά στις λιανικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ιδίως όσον αφορά 

τη φορητότητα των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας· 

καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για να διασφαλίσει τη 

διασυνοριακή φορητότητα, με την εναρμόνιση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων 

των επιχειρήσεων και των καταναλωτών στον εν λόγω τομέα σε ολόκληρη την ΕΕ· 

19. επισημαίνει ότι η άνοδος του αριθμού των διασυνοριακών συναλλαγών αυξάνει τη 

ζήτηση για πληροφορίες σχετικά με προσωπικά χρηματοπιστωτικά δεδομένα όπως η 

φερεγγυότητα των ιδιωτικών συμφωνιών, και τονίζει την ανάγκη για καλύτερη 

ανταλλαγή πληροφοριών και για κοινούς κανόνες σε αυτές τις ανταλλαγές πληροφοριών, 

σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας δεδομένων· 

20. ζητεί την κατάργηση των εμποδίων στην εξ αποστάσεως παροχή χρηματοπιστωτικών 

αγαθών και υπηρεσιών, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας και 

ασφάλειας των καταναλωτών· εκφράζει ικανοποίηση για την αυξανόμενη χρήση 

ηλεκτρονικών υπογραφών και ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στο πλαίσιο του κανονισμού 

eIDAS και εφιστά την προσοχή στην ανάγκη προώθησης της αμοιβαίας αναγνώρισης και 

της διαλειτουργικότητας των τεχνικών ψηφιακής αναγνώρισης στον ιδιωτικό τομέα της 

ΕΕ, χωρίς να επηρεαστεί το επίπεδο ασφάλειας των υπαρχόντων συστημάτων· καλεί την 

Επιτροπή να προωθήσει τη χρήση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης ως μέσου εξ 

αποστάσεως ταυτοποίησης το οποίο πληροί τις τρέχουσες προϋποθέσεις ασφάλειας· ζητεί 

από τα κράτη μέλη να εργαστούν ώστε να διασφαλίσουν ότι οι ηλεκτρονικές υπογραφές 

θα αποτελέσουν τον κανόνα στις συναλλαγές και τις συμβάσεις παροχής 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· 

21. σημειώνει ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή η συμβατική ελευθερία των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων να παρέχουν τις υπηρεσίες τους διασυνοριακά, καθώς οι πάροχοι υπηρεσιών 

θα πρέπει να διατηρήσουν την ικανότητα να αποφασίζουν ποιες κατηγορίες πελατών και 

ποια τμήματα της αγοράς μπορούν να αποτελέσουν μέρος του επιχειρηματικού τους 

μοντέλου· 

22. τονίζει τη σημασία της διαθεσιμότητας όσον αφορά την εναλλακτική επίλυση διαφορών 

(ΕΕΔ) και την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ΗΕΔ), ιδίως σε διασυνοριακό επίπεδο, 

επειδή η αποτελεσματική έννομη προστασία αποτελεί βασικό στοιχείο για την ενιαία 

αγορά, τις ΜΜΕ και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών· συνιστά την ενσωμάτωση του 

προγράμματος Fin-NET στις δομές ΕΕΔ και ΗΕΔ προκειμένου να αυξηθεί η 

αποδοτικότητά του και να ενισχυθούν οι εργασίες προς την κατεύθυνση της ενοποίησης 

των εν λόγω υπηρεσιών σε «υπηρεσίες μίας στάσης» για τους καταναλωτές· 

23. ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διάθεση ψηφιακών επικοινωνιών και 

πωλήσεων που συνδέονται με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε μορφές προσβάσιμες 

για άτομα με αναπηρία, μεταξύ άλλων μέσω δικτυακών τόπων και μεταφορτώσιμων 

μορφότυπων αρχείων· στηρίζει την πλήρη ένταξη όλων των λιανικών χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες («Ευρωπαϊκή Πράξη για την Προσβασιμότητα»)· 

24. ζητεί από την Επιτροπή ένα σχέδιο δράσης για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες· 

25. ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τον αντίκτυπο μιας πρότασης για την απαγόρευση 

όλων των τελών ή χρεώσεων που συνδέονται με την αποστολή ή τη λήψη εμβασμάτων, 
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στο πλαίσιο του ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ ή μέσω ηλεκτρονικής μεταφοράς 

χρημάτων, καθώς και τα δυνητικά οφέλη για τους ευρωπαίους καταναλωτές· 

26. επικροτεί τις εργασίες με σκοπό την αυξημένη διαφάνεια στην τιμολόγηση των 

υπηρεσιών ενοικίασης αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης επικουρικών 

ασφαλίσεων και άλλων τελών· τονίζει ότι όλα τα τέλη και οι χρεώσεις, υποχρεωτικές ή 

προαιρετικές, που συνδέονται με την ενοικίαση οχήματος θα πρέπει να παρέχονται στον 

καταναλωτή κατά τρόπο ευδιάκριτο και σαφή, μέσω του δικτυακού τόπου της εταιρείας 

ενοικίασης ή του δικτυακού τόπου σύγκρισης· υπενθυμίζει στην Επιτροπή την ανάγκη 

επιβολής της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και επικροτεί την πρόσφατη 

έγκριση των νέων κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή της ενόψει της 

τεχνολογικής αλλαγής· 

27. υπενθυμίζει το έργο που επιτελείται σε σχέση με τον κανονισμό για τους οργανισμούς 

αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας· ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει τον 

αντίκτυπο της εν λόγω νομοθεσίας όσον αφορά τα προϊόντα που πωλούνται σε 

καταναλωτές λιανικής· 

28. στηρίζει τη θέσπιση ενός συστήματος πλήρως μεταβιβάσιμου αριθμού τραπεζικού 

λογαριασμού προς αντικατάσταση του υφιστάμενου πλαισίου του ενιαίου χώρου 

πληρωμών σε ευρώ, το οποίο δεσμεύει τον καταναλωτή σε ένα μεμονωμένο 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μέσω της σύνδεσης του IBAN με ένα σταθερό κωδικό 

BIC/SWIFT· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τη φορητότητα των αριθμών 

τραπεζικών λογαριασμών και πιστεύει ότι θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, η φορητότητα να 

είναι εφικτή μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων εκάστου μεμονωμένου κράτους 

μέλους· 
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