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SUGESTII 

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 

economice și monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 

rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. salută inițiativa Comisiei, deoarece oportunitățile de digitizare, reducere a fragmentării 

pieței și consolidare a poziției consumatorilor sunt esențiale pentru crearea unei piețe 

unice veritabile pentru serviciile financiare cu amănuntul; 

2. este de acord cu Comisia în privința faptului că lipsa serviciilor financiare transfrontaliere 

reprezintă o preocupare majoră și poate să dăuneze intereselor consumatorilor și 

întreprinderilor, precum și să afecteze funcționarea pieței unice; sprijină toate eforturile 

depuse pentru a găsi noi modalități de relansare a pieței unice a serviciilor financiare cu 

amănuntul în practică și invită Comisia să asigure implementarea și aplicarea 

corespunzătoare a legislației privind serviciile financiare cu amănuntul; 

3. constată că este deosebit de importantă înlăturarea barierelor transfrontaliere din sectorul 

asigurărilor pentru a stimula economia colaborativă;  

4. reamintește că, ca răspuns la criza financiară, serviciile financiare, inclusiv unele servicii 

financiare cu amănuntul, au făcut în ultimii cinci ani obiectul unor acțiuni/activități 

legislative majore menite să sporească soliditatea și transparența produselor și serviciilor 

financiare și că mai multe măsuri legislative au fost doar recent transpuse în practică sau 

se află în curs de transpunere și implementare; încurajează Comisia să asigure 

transpunerea și implementarea adecvată a celei mai recente legislații, să analizeze 

impactul întregii legislații privind sectorul serviciilor financiare cu amănuntul și să țină 

cont de acesta atunci când evaluează necesitatea unei legislații suplimentare; 

5. regretă faptul că întreprinderile se confruntă în continuare cu multe dificultăți în ceea ce 

privește dezvoltarea activităților lor transfrontaliere; subliniază, după cum se arată în 

Cartea verde, că barierele care împiedică vânzarea transfrontalieră a produselor financiare 

și lipsa vânzărilor transfrontaliere nu sunt determinate în primul rând de legislația 

europeană, ci sunt adeseori cauzate de legislațiile naționale, inclusiv de cerințele de la 

nivel național privind înființarea unei structuri sau a unui registru în statul membru al 

consumatorului, sau de segmentarea pieței unice în piețe naționale și că aceste bariere nu 

pot fi eliminate de industria însăși; 

6. solicită Comisiei să realizeze o examinare detaliată și o analiză a obstacolelor naționale și 

transfrontaliere și a barierelor rămase în calea tranzacțiilor transfrontaliere și a finalizării 

pieței unice în sectorul financiar, pentru a identifica motivele care stau la baza actualei 

segmentări a pieței și a discriminării în materie de prețuri, și să recomande măsuri care, 

deși respectă libertatea de contractare, ar putea fi introduse pentru a încuraja instituțiile 

financiare să concureze dincolo de frontierele naționale și să conteste actualele structuri 

naționale ale prețurilor; 

7. subliniază că este deosebit de îngrijorător faptul că asigurările de răspundere civilă auto 

individuale încă nu sunt vândute la nivel transfrontalier; constată că lipsa concurenței a 

condus la situația în care unii cetățeni ai UE plătesc prime de asigurare de sute de ori mai 
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ridicate decât altele pentru același model de vehicul; deși înțelege că riscul și costurile 

sunt factori ai prețurilor, constată că acești factori nu sunt suficienți pentru a explica o 

astfel de fragmentare a prețurilor în Europa; solicită Comisiei să adopte un plan de acțiune 

specific sectorului pe piața europeană a asigurărilor auto individuale, inclusiv recomandări 

în privința normelor la nivelul UE privind fondurile de garantare, orientări privind 

utilizarea datelor „bonus-malus” atunci când un cetățean al UE se deplasează într-un alt 

stat membru și alte posibile măsuri necesare pentru a crea o piață unică veritabilă a 

asigurărilor auto; 

8. salută potențialul important al transformării digitale a serviciilor financiare, al inovării 

tehnologice și al ascensiunii întreprinderilor netradiționale din domeniul tehnologiei 

financiare; observă că aceste evoluții modifică modul în care interacționează comercianții 

cu amănuntul și consumatorii; invită Comisia să evalueze legislația europeană existentă în 

ceea ce privește digitizarea și nevoile societății digitale, pentru a asigura că digitizarea 

garantează un acces pe piață mai bun pentru toate întreprinderile, în condiții egale, 

inclusiv pentru IMM-uri și pentru întreprinderile din domeniul tehnologiei financiare, 

precum și concurență loială cu scopul de a crea o mai mare diversitate a ofertei pentru 

consumatori, a contribui la reducerea prețurilor și la îmbunătățirea calității serviciilor 

financiare din UE, urmărind totodată un nivel mai ridicat al protecției consumatorilor și al 

securității cibernetice; 

9. remarcă numărul tot mai mare de tipuri noi de furnizori de servicii prezenți pe această 

piață; consideră că acest lucru poate genera beneficii semnificative pentru consumatori, 

dacă este însoțit de un cadru normativ adecvat vizând să asigure concurență loială și 

niveluri ridicate de securitate și transparență; 

10. consideră că instituțiile UE ar trebui să dispună de proceduri adecvate de guvernanță și de 

control asupra noilor tipuri de produse financiare; atrage atenția că toate produsele 

inovatoare de pe piața serviciilor financiare nu sunt predictibile în efectele lor asupra 

consumatorilor, pieței, și sistemului în ansamblul său; consideră că, în acest context, 

autoritățile ar trebui să supună astfel de activități unei supravegheri corespunzătoare; 

11. subliniază că este necesară o încredere mai mare a consumatorilor în serviciile financiare, 

deoarece aceasta rămâne în continuare scăzută, în special în ceea ce privește produsele 

financiare expuse unor riscuri de schimb valutar ridicate, și invită Comisia să asigure că 

măsurile existente vizând îmbunătățirea gradului de informare și sensibilizarea 

consumatorilor din domeniul financiar sunt implementate integral și că se introduc măsuri 

suplimentare acolo unde este necesar, pentru a permite consumatorilor să ia decizii în 

cunoștință de cauză, pentru a îmbunătăți transparența acestor produse și pentru a înlătura 

barierele din calea înlocuirii prin transferarea activelor dintr-un fond în altul (switching), 

precum și toate costurile nejustificate aferente acestor operațiuni sau retragerii dintr-un 

produs; subliniază că fișa europeană de informații standardizate și formularele „Informații 

standard la nivel european privind creditul de consum” ar trebui să fie oferite sistematic 

consumatorilor înaintea încheierii unui contract ca parte a unei estimări de credit, de 

împrumut sau de ipotecă; 

12. este de părere că instrumentele de comparare, care permit compararea prețurilor și a 

calității diverselor servicii financiare, pot îmbunătăți în mod substanțial transparența și 

comparabilitatea dintre diversele produse financiare, pot reduce diferențele de prețuri și 
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pot ajuta, în cele din urmă, consumatorii să ia o decizie mai bună, în cunoștință de cauză; 

solicită Comisiei să asigure că instrumentele de comparare necesare sunt precise și 

compară produse și servicii comparabile de la o jurisdicție la alta și să colaboreze cu 

comercianții cu amănuntul, cu IMM-urile, cu asociațiile consumatorilor și cu alte părți 

interesate relevante pentru crearea unui site web independent paneuropean de comparare 

pentru cele mai vândute produse de servicii financiare; 

13. salută activitatea diverselor agenții la nivel european de protejare a intereselor 

consumatorilor în sectorul financiar; scoate în evidență, cu toate acestea, necesitatea unei 

mai bune colaborări între respectivele agenții pentru creșterea eficienței și pentru evitarea 

dublării sarcinilor; 

14. invită statele membre să transpună și să pună în aplicare integral Directiva privind creditul 

ipotecar, Directiva privind conturile de plăți, Directiva privind distribuția asigurărilor și 

Directiva privind piețele instrumentelor financiare (MiFID II) cât mai curând posibil, în 

special în ceea ce privește cerințele de informare a consumatorilor și măsurile de protecție; 

15. scoate în evidență rolurile jucate de Autoritatea Bancară Europeană (ABE), de Autoritatea 

Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și de Autoritatea Europeană de 

Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) în garantarea protecției consumatorilor de 

produse financiare; solicită Comisiei să se asigure că acestea dispun de independența și de 

instrumentele necesare pentru a-și îndeplini misiunile și regretă reducerile bugetare care 

au condus la limitarea programelor lor de lucru; 

16. subliniază că orice propunere nouă a Comisiei ar trebui să se bazeze pe date corecte și 

exacte; 

17. consideră că discriminarea nejustificată pe motiv de reședință, diferențele nejustificate 

dintre prețuri și practicile de geoblocare injuste și nejustificate aplicate produselor 

financiare cu amănuntul obișnuite între statele membre necesită o luarea unor măsuri; 

18. subliniază că portabilitatea produselor este esențială pentru o piață unică veritabilă a 

serviciilor financiare cu amănuntul, în special în ceea ce privește transferabilitatea 

drepturilor la pensie și a asigurărilor private de sănătate; prin urmare, invită Comisia să 

prezinte măsuri pentru a asigura portabilitatea transfrontalieră, armonizând drepturile și 

obligațiile întreprinderilor și consumatorilor din acest sector pe întreg teritoriul UE; 

19. constată că numărul tot mai mare al tranzacțiilor transfrontaliere duce, în cadrul 

acordurilor private, la creșterea cererii de informații privind datele financiare cu caracter 

personal, cum ar fi solvabilitatea, și subliniază că sunt necesare un schimb de informații 

mai bun și norme comune privind aceste schimburi de informații, în conformitate cu 

normele privind protecția datelor; 

20. solicită eliminarea barierelor în calea furnizării de bunuri și servicii financiare la distanță, 

asigurând totodată un nivel ridicat de protecție și securitate a consumatorilor; salută 

utilizarea pe scară tot mai largă a semnăturii electronice și a identificării electronice în 

cadrul Regulamentului eIDAS și atrage atenția asupra necesității de a promova 

recunoașterea reciprocă și interoperabilitatea tehnologiilor de identificare digitală în 

sectorul privat în cadrul UE, fără a compromite nivelul de securitate al sistemelor 

existente; invită Comisia să promoveze utilizarea sistemelor de identificare electronică ca 
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modalitate de identificare la distanță care îndeplinește cerințele actuale de siguranță; 

solicită statelor membre să depună eforturi pentru a se asigura că semnăturile electronice 

devin norma pentru tranzacțiile și contractele de servicii financiare; 

21. constată că libertatea contractuală a instituțiilor financiare de a-și oferi serviciile la nivel 

transfrontalier trebuie să fie respectată, deoarece prestatorii de servicii ar trebui să păstreze 

abilitatea de a decide care segmente privind clienții și piețele sunt potrivite ca parte a 

modelului lor de afaceri; 

22. evidențiază importanța disponibilității soluționării alternative a litigiilor (SAL) și a 

soluționării online a litigiilor (SOL), în special la nivel transfrontalier, deoarece o cale de 

atac eficace este esențială pentru piața unică, IMM-uri și încrederea consumatorilor; 

recomandă ca programul Fin-NET să fie încorporat în structurile SAL și SOL pentru a 

spori eficiența sa și eforturile depuse pentru consolidarea respectivelor servicii în „ghișee 

unice” pentru consumatori; 

23. solicită statelor membre să se asigure că comunicările și vânzările digitale aferente 

serviciilor financiare cu amănuntul sunt disponibile sub forme accesibile persoanelor cu 

handicap, inclusiv prin intermediul site-urilor web și în formate de fișiere care pot fi 

descărcate de pe internet; susține includerea integrală a tuturor serviciilor financiare cu 

amănuntul în domeniul de aplicare al Directivei privind cerințele de accesibilitate 

aplicabile produselor și serviciilor („Actul european privind accesibilitatea”); 

24. solicită Comisiei să elaboreze un plan de acțiune privind serviciile financiare cu 

amănuntul; 

25. solicită Comisiei să evalueze impactul unei propuneri de interzicere a tuturor 

comisioanelor și taxelor aferente trimiterii sau primirii de transferuri electronice în cadrul 

SEPA sau la nivel național, precum și posibilele beneficii pentru consumatorii europeni; 

26. salută activitatea desfășurată pentru a garanta o mai bună transparență a prețurilor 

serviciilor de închiriere a autovehiculelor, inclusiv vânzarea unor asigurări auxiliare și alte 

comisioane; subliniază faptul că toate comisioanele sau taxele, obligatorii sau opționale, 

aferente închirierii unui vehicul ar trebui să fie vizibile pentru consumator pe site-ul web 

al societății de închiriere sau pe cel de comparare într-o manieră clară și evidențiată; 

reamintește Comisiei necesitatea de a pune în aplicare Directiva privind practicile 

comerciale neloiale și salută adoptarea recentă a noilor orientări de punere în aplicare, 

având în vedere schimbarea tehnologică; 

27. reamintește activitatea desfășurată în legătură cu Regulamentul privind agențiile de rating 

de credit; solicită Comisiei să reexamineze impactul unei astfel de legislații din 

perspectiva produselor vândute consumatorilor cu amănuntul; 

28. susține introducerea unui sistem de număr de cont bancar complet transferabil pentru a 

înlocui sistemul SEPA actual care leagă consumatorul de o singură instituție prin 

intermediul legăturii dintre un IBAN și un cod BIC/SWIFT fix; invită Comisia să prezinte 

o propunere pentru a permite portabilitatea numerelor de cont bancar și consideră că 

portabilitatea ar trebui să fie posibilă cel puțin între instituțiile din cadrul unui singur stat 

membru. 
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