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NÁVRHY 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. konstatuje, že finanční technologie (fintech) se rychle rozvíjejí, a uznává, že by mohly 

transformovat celosvětové finančnictví i obecnější ekonomiku; zdůrazňuje, že rozvoj 

finančních technologií může přinést spotřebitelům i podnikům, a zejména malým 

a středním podnikům (MSP), výhody v podobě vyšší účinnosti, snazšího přístupu, nižších 

nákladů a větší transparentnosti; podtrhuje tedy, že je nezbytné prosazovat atraktivitu EU 

a jednotného trhu s finančními službami jakožto hlavního centra podniků působících 

v oblasti fintech; 

2. domnívá se, že inovace ve finančním odvětví mohou vytvářet pracovní místa, rozvinout 

potenciál k dalšímu růstu v EU a přispět k rozšíření nabídky služeb pro spotřebitele, které 

by byly přizpůsobeny potřebám zákazníků; vítá podněty k vývoji nových produktů 

a služeb i k dalšímu rozvoji stávajících finančních služeb, jež by mohly být přínosné pro 

spotřebitele a podniky, zejména pro MSP; vyzývá Komisi, aby prozkoumala způsoby, jak 

by EU mohla přínosů finančních technologií maximálně využít; 

3. domnívá se, že díky možnostem spolupráce různého rozsahu, součinnosti a případného 

snižování nákladů nabízejí technologické inovace ve finančnictví příležitosti nejen novým 

firmám z oblasti fintech, ale i zavedeným subjektům; konstatuje, že hospodářská soutěž 

stimulovaná výraznými inovacemi a dynamikou přináší etablovaným účastníkům trhu 

řadu příležitostí; 

4. domnívá se, že služby a produkty z oblasti fintech mají doplňovat služby a produkty 

tradičních finančních institucí, a to zejména v méně rozvinutých a vzdálených evropských 

regionech; 

5. vítá vznik pracovní skupiny pro finanční technologie, kterou zřídila Komise a jejímž 

účelem je hodnotit inovace na tomto poli a současně vyvíjet strategie k řešení případných 

problémů, k nimž by finanční technologie mohly vést; považuje tuto pracovní skupinu za 

základní krok směrem k vypracování komplexní strategie pro problematiku fintech 

a omezení regulační nejistoty v této oblasti; 

6. vyzývá pracovní skupinu pro finanční technologie, aby do konce svého mandátu 

předložila komplexní horizontální akční plán legislativních a nelegislativních opatření pro 

oblast fintech; zdůrazňuje, že tento akční plán by měl být založen na 

konkurenceschopnosti, finanční stabilitě, interoperabilitě, transparentnosti a ochraně 

spotřebitelů a současně by měl usilovat o vybudování prostředí regulační jistoty 

a srozumitelnosti pro podniky působící v oblasti fintech; domnívá se, že s cílem zajistit 

lepší a cílenější právní předpisy odrážející různorodé obchodní modely fintech podniků by 

tento plán měla doplnit podrobná odvětvová analýza jednotlivých segmentů, které se 

vyskytují na trhu; 

7. podtrhuje, že finanční technologie mohou být případně přínosné pro podniky, zejména pro 

MSP a mikropodniky, ale i pro rodiny a zákazníky, kteří nemohou plně využívat služeb, 

neboť tyto technologie mohou rozšířit dostupnost úvěrů a zrychlit procesy poskytování 
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půjček prostřednictvím alternativních způsobů poskytování půjček a investování, jako je 

skupinové financování („crowdfunding“) a přímé úvěrování; domnívá se, že tyto systémy 

by měly podléhat opatřením, jejichž účelem by bylo předcházet zneužívání nebo nekalým 

obchodním praktikám; 

8. naléhavě nicméně vyzývá Komisi, aby svá legislativní opatření formulovala tak, aby firmy 

byly dostatečně flexibilní při své činnosti a zajišťování financí, a rovněž tak, aby 

stimulovala partnerství mezi bankami a firmami z oblasti fintech, pokud jde o poskytování 

půjček; 

9. vyzývá Komisi, aby určila překážky, které na jednotném trhu v současnosti brání rozvoji 

digitálních služeb, a to i v oblasti fintech, a aby tyto překážky odstranila a současně 

zajistila finanční stabilitu a zachovala vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a investorů; 

konstatuje, že je naprosto nezbytné, aby hospodářské subjekty působící na jednotném trhu 

měly přístup k investicím subjektů ve třetích zemích a mohly reagovat na technologický 

vývoj; 

10. je toho názoru, že fintech by mohly být přínosné tak, že povedou k větší diverzifikaci 

služeb a prostředků, jimiž jsou služby poskytovány; domnívá se, že v zájmu vytvoření 

prostředí příznivého pro hospodářskou soutěž a zachování konkurenčních podmínek, jež 

by byly stejné pro všechny účastníky trhu, je nutný přiměřený a vyvážený přístup, který 

bude rovněž podporovat inovace; žádá Komisi, aby analyzovala dopad finančních 

technologií, zejména pokud jde o inovace, a současně zohlednila nutnost zajistit finanční 

stabilitu a náležitou úroveň ochrany spotřebitelů; 

11. zdůrazňuje, že služby spojené s finančními technologiemi mohou mít zásadní význam pro 

rozvoj perspektivního evropského jednotného digitálního trhu, neboť by mohly například 

zvýšit nákladovou efektivitu stávajících kanálů, nabízet inovativní, transparentnější 

a rychlejší způsoby platby a posílit důvěru spotřebitelů v digitální technologie; domnívá 

se, že Komise by měla v rámci svých politických iniciativ zvolit technologicky neutrální 

strategii; vyzývá Komisi, aby zajistila, aby tyto iniciativy odpovídaly danému účelu, byly 

orientované na vnější svět a založené na inovacích; 

12. domnívá se, že dokončení unie kapitálový trhů pomůže podpořit rozvoj finančních 

technologií a skutečného jednotného trhu s finančními produkty a službami; 

13. zdůrazňuje, že existuje prostor pro další zlepšování prostředků, které lze používat 

k přeshraničním platbám; podporuje rozvoj těchto platebních prostředků v Evropě 

a vyjadřuje politování nad velkou roztříštěností trhu EU v oblasti elektronického 

bankovnictví i nad tím, že chybí evropský systém kreditních či debetních karet, který by 

fungoval v celé EU; domnívá se, že tento systém by měl zásadní význam pro hladké 

fungování unie kapitálových trhů a hlavní část jednotného digitálního trhu, neboť by 

podpořil evropské elektronické obchodování a přeshraniční konkurenci ve finančních 

službách; vyzývá Komisi, aby určila, jaké kroky je třeba učinit k vytvoření prostředí, jež 

napomůže rozvoji tohoto systému; bere na vědomí, že v zájmu hospodářské soutěže je 

zapotřebí, aby takový systém koexistoval souběžně s dalšími inovativními způsoby platby 

a v případě potřeby byl s těmito způsoby interoperabilní; 

14. podtrhuje, že regulační technické normy předložené Evropským orgánem pro 

bankovnictví (EBA) v souvislosti s „důkladným ověřováním údajů při provádění plateb“ 
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by měly zohledňovat finanční technologie a elektronické obchodování; vítá změny, které 

orgán EBA ve svém návrhu norem nedávno učinil, a zabránil tak jejich nepříznivému 

dopadu na služby poskytované online, zajistil rovné podmínky povzbuzující finanční 

inovace a hospodářskou soutěž mezi všemi účastníky trhu a současně zohlednil postupy 

zabezpečení založené na rizikových faktorech; 

15. zdůrazňuje, že spotřebitelé jsou hybnou silou vzestupu finančních technologií; klade důraz 

na to, že cílem veškerých budoucích legislativních změn by měla být podpora spotřebitelů 

v rámci této transformace;  

16. bere na vědomí práci Komise na harmonizaci norem pro finanční služby, ale zároveň 

zdůrazňuje, že pro jakékoli budoucí nastavení norem je třeba vzít v úvahu potenciální 

prostor pro inovace a vstup nových subjektů na trh; naléhavě vyzývá Komisi, aby 

podporovala úsilí o vypracování společných, otevřených a interoperabilních norem pro 

oblast fintech; 

17. uznává, že finanční technologie se vztahují k inovacím vyskytujícím se na rozhraní mezi 

oblastí financí a technologií; 

18. připomíná, že finanční technologie také zahrnují regulační a pojistné technologie; 

zdůrazňuje, že technologie by měly být použity pro lepší a účinnější dohled ze strany 

veřejných orgánů; uznává přínos regulačních technologií při zlepšování regulačních 

procesů a ochrany spotřebitelů ve finanční oblasti; vybízí vnitrostátní regulační orgány, 

aby vzaly v úvahu budoucí vývoj technologií zajišťujících dodržování pravidel 

v případech, kdy je to považováno za nutné; 

19. podotýká, že mezi spotřebiteli a provozovateli v celé EU je třeba podporovat digitální 

a finanční vzdělávání; zdůrazňuje význam odpovídajících kompetencí a nových 

digitálních dovedností a vyzývá Komisi, členské státy a odvětví fintech k tomu, aby 

umožnily celoživotní učení, příslušná školení a rozvoj dovedností, což je klíčovým 

předpokladem k tomu, aby co nejvíce jednotlivců mělo plný přístup k finančním službám 

a nástrojům fintech; 

20. bere na vědomí nárůst robotického finančního poradenství a tento krok vítá, neboť by 

mohl snížit překážky bránící tržním investicím spotřebitelů; 

21. vyzývá Komisi, aby sledovala zvýšené využívání algoritmů ve finančních technologiích; 

žádá Komisi a evropské orgány dohledu, aby přezkoumaly potenciální výskyt chyb 

a odchylek v algoritmech; zdůrazňuje, že vzniknou-li obavy ohledně chyby nebo 

diskriminace, měla by rozhodnutí přijímaná prostřednictvím automatizovaných služeb 

fintech být předmětem stížností a podléhat přezkoumání, jakož i náležité opravě; 

22. uznává potenciální přínosy regulační separace spustitelného programového kódu 

(„sandboxing“) tím, že umožňuje rychle se rozvíjejícím podnikům a finančním 

společnostem testovat produkty finančních technologií v každodenní praxi; podporuje 

výměnu osvědčených postupů, které se lze naučit od regulačních iniciativ v rámci 

separace spustitelného programového kódu („sandboxingu“); je toho názoru, že podobný 

přístup by mohl být podpořen na evropské úrovni a zároveň by mohlo být zajištěno, aby 

spotřebitelé, stanou-li se součástí takového pilotního projektu, byli o souvisejících rizicích 

uvědomeni, a aby se předcházelo praktikám nekalé konkurence;  
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23. zdůrazňuje, že problémy v oblasti kybernetické bezpečnosti musí být řešeny ve fázi 

plánování veškerých iniciativ fintech i přísných ochranných opatření, jež musí být 

přijímána k zabezpečení jejich infrastruktury proti kybernetickým útokům; vyzývá Komisi 

a členské státy, aby prošetřily vhodnost ochranných opatření před kybernetickými riziky, 

která byla v této oblasti přijata, a vyzývá Komisi, členské státy a odvětví fintech, aby 

účinně spolupracovaly prostřednictvím sdílení informací; 

24. vyzývá členské státy, aby včas provedly směrnici o bezpečnosti sítí a informací; vítá nové 

partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti kybernetické bezpečnosti, které 

nedávno zahájila Komise za účasti průmyslového odvětví; žádá Komisi, aby vytvořila 

řadu nových a konkrétních iniciativ k posílení odolnosti podniků v odvětví fintech proti 

kybernetickým útokům, zejména MSP a začínajících podniků („startupů“); 

25. v návaznosti na práci související s nařízením eIDAS vyzývá Komisi, aby dále posoudila 

rámec pro evropské systémy elektronických osobních dokladů s cílem zajistit, aby 

usnadňovaly poskytování přeshraničních finančních služeb online; žádá dále Komisi, aby 

urychleně posoudila stávající regulační překážky, které brání širšímu využívání technik 

elektronické identifikace; 

26. vítá zprávu Parlamentu o virtuálních měnách a připomíná potenciální přínosy technologie 

distribuované účetní knihy nad rámec virtuálních měn; upozorňuje nicméně také na rizika 

spojená s rychlým šířením virtuálních měn a technologie distribuované účetní knihy; žádá 

Komisi, aby prozkoumala možné využití technologie distribuované účetní knihy v odvětví 

fintech i v jiných systémech jednotného digitálního trhu a aby monitorovala výše uvedená 

rizika a snažila se jim zabránit; 

27. konstatuje, že shromažďování a analýza údajů mají klíčový význam pro finanční 

technologie, které chtějí zákazníkům nabízet cílené služby, a bere na vědomí nárůst 

využívání „digitálního / datového onboardingu“ společnostmi fintech; podporuje mimo 

jiné používání dat velkého objemu při řízení rizik ze strany fintech; současně poukazuje 

na případná rizika spojená s novými způsoby platby, například na riziko podvodů, zneužití 

údajů o spotřebiteli, nedostatečných požadavků na identifikaci a neexistence 

transparentních a jasných podmínek; žádá proto Komisi a členské státy, aby zajistily 

náležitou úroveň pojistných mechanismů a účinných prostředků nápravy; 

28. žádá Komisi, aby vzala v potaz jak trend většího shromažďování údajů a jejich využívání 

a ověřování na dálku, tak související rizika, zejména pokud jde o obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů, druhou směrnici o platebních službách a pravidla typu „znej 

svého zákazníka“, a umožnila tak spotřebitelům lepší přístup k přeshraničním službám 

fintech; zdůrazňuje, že musí být přijata opatření na ochranu údajů a spotřebitelům by měla 

být dána možnost volby ohledně toho, jak jsou data používána a shromažďována 

v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů; 

29. podtrhuje význam přenositelnosti údajů, která musí být součástí služeb fintech, aby bylo 

zajištěno, že spotřebitelé nebudou nutně omezeni na jednoho poskytovatele služeb nebo 

produkt; žádá Komisi, aby zanalyzovala přínosy lepšího přístupu společností fintech 

k rozhraní pro programování aplikací (API), což by přineslo doplňkové služby pro 

spotřebitele; 

30. podotýká, že pokud bude do tohoto odvětví zavedena alespoň minimální harmonizace, na 
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základě finanční pasportizace by bylo možné nabízet služby fintech v celé Evropě, 

přičemž by podléhaly kontrole regulačního subjektu jediného členského státu. 
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