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NÁVRHY 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, 

aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. víta akčný plán pre spotrebiteľské finančné služby a jeho zameranie na mnohé kľúčové 

otázky a iniciatívy vznesené v správe Parlamentu o Zelenej knihe o retailových 

finančných službách a v stanovisku Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 

(IMCO), napríklad tie, ktoré sa týkajú cezhraničných transakčných poplatkov, cien za 

prenájom áut, poistenia motorových vozidiel a nariadenia eIDAS, ako aj tie, ktoré majú za 

cieľ zvýšenie transparentnosti a porovnateľnosti finančných produktov a služieb na úrovni 

EÚ; zdôrazňuje, že digitalizácia a inovácie zmenili trh s retailovými finančnými službami 

tým, že vznikli nové finančné produkty, obchodné modely a aktéri, ako sú napríklad nové 

spoločnosti pôsobiace v oblasti finančných technológií (Fintech); domnieva sa, že tieto 

novinky môžu zlepšiť výber spotrebiteľov, ako aj podporiť vstup nových subjektov na trh 

a inovácie a zvýšiť využívanie cezhraničných finančných služieb tým, že sa posilní dôvera 

spotrebiteľov v tieto služby; 

2. víta skutočnosť, že akčný plán sa zameriava na riešenie mnohých dôležitých otázok a že 

v určitých oblastiach stanovuje osobitné opatrenia, ktoré má prijať Komisia, a jasný 

harmonogram ich prijatia; 

3. domnieva sa, že dokončenie únie kapitálových trhov pomôže podporiť rozvoj skutočného 

jednotného trhu cezhraničných finančných produktov a služieb v celej Európskej únii; 

4. súhlasí s Komisiou, že komplexný právny rámec nie je sám osebe dostatočný a že kľúčom 

je účinné presadzovanie práva; domnieva sa, že vykonávanie právnych predpisov, najmä 

tých prijatých po kríze, ktorého vplyv môže byť niekedy viditeľný až po rokoch, je 

dôležitým krokom pre niekoľko navrhovaných opatrení; 

5. domnieva sa, že akčný plán by mal byť súčasťou dlhodobej vízie pre retailové finančné 

služby s cieľom poskytnúť transparentnosť a istotu všetkým zainteresovaným stranám 

vrátane spotrebiteľov a finančných trhov; 

6. zdôrazňuje, že pri uskutočňovaní transakcií alebo platieb v zahraničí musia byť 

spotrebitelia pri výbere najlepšej ponuky schopní rozpoznať najhodnejšiu možnosť a mať 

informácie o poplatkoch a iných súvisiacich nákladoch, a to aj pri použití dynamického 

prepočtu meny; žiada Komisiu, aby určila a monitorovala netransparentné postupy, ktoré 

by mali byť v Únii úplne zakázané, v prípade potreby vyžadovala zobrazovanie hodnoty 

transakcie v miestnej i domácej mene spotrebiteľa v čase transakcie a aby sa sadzby 

ponúkané rôznymi poskytovateľmi finančných služieb zobrazovali transparentným 

spôsobom zahŕňajúcim všetky poplatky v oboch menách, a aby sa zároveň zobrazovala 

neutrálna referenčná sadzba, ktorú by poskytoval nepodnikateľský subjekt, s cieľom 

umožniť spotrebiteľom ľahko zistiť skutočné náklady spojené s transakciou; 

7. víta preskúmanie a obmedzenie vnútroštátnych prekážok obchodu, ale upozorňuje, že by 

nemalo viesť k zníženiu štandardu ochrany spotrebiteľa ani k vystaveniu spotrebiteľov 

riziku a že treba zachovať finančnú stabilitu; zdôrazňuje, že vysoká úroveň ochrany 

spotrebiteľa a dôvery spotrebiteľov je kľúčom k rozvoju jednotného trhu v oblasti 

retailových finančných služieb; víta zámer Komisie overovať vhodnosť existujúcich 
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právnych predpisov EÚ a vyzýva Komisiu, aby podporovala prenosnosť retailových 

finančných produktov; 

8. opakuje svoj názor, že online nástroje na porovnávanie môžu zlepšiť porovnateľnosť 

medzi rôznymi finančnými produktmi a pomôcť spotrebiteľom prijímať informované 

rozhodnutia, napríklad formou porovnávania spotrebiteľských organizácií a digitálnych 

riešení za predpokladu, že nástroje na porovnávanie sú neutrálne, inkluzívne 

a sprístupňujú úplné informácie o všetkých príslušných finančných záujmoch 

a prípadných konfliktoch záujmov; ďalej sa domnieva, že nástroje na porovnávanie sa 

musia zameriavať nielen na ceny výrobkov, ale aj na ich kvalitu, majúc na pamäti, že len 

podobné výrobky/služby možno porovnávať medzi jednotlivými jurisdikciami; žiada 

Komisiu, aby spolupracovala so zainteresovanými stranami s cieľom zlepšiť kvalitu 

a spoľahlivosť webových stránok poskytujúcich porovnanie finančných služieb a zvážila 

monitorovanie zavádzania a využívania iniciatívy Kľúčové zásady pre porovnávacie 

nástroje, ktorú vytvorili zainteresované strany, vrátane dobrovoľných systémov 

certifikácie a zhodnotila potrebu povinnej certifikácie; 

9. vyzýva Komisiu, aby zvážila uznesenie Európskeho parlamentu o finančným 

technológiách: vplyv technológie na budúcnosť finančného sektora1 a podporovala 

ochranu spotrebiteľa, bezpečnosť, inovácie a spravodlivú hospodársku súťaž a zabezpečila 

uplatňovanie zásady „rovnaké služby, rovnaké riziká, rovnaké pravidlá, rovnaký dohľad“ 

na všetky spoločnosti bez ohľadu na ich odvetvie alebo umiestnenie; zdôrazňuje, že pojem 

finančné technológie treba chápať ako finančné prostriedky umožnené alebo poskytnuté 

prostredníctvom nových technológií, ktoré majú vplyv na všetky zložky finančného 

sektora, od bankovníctva až po poisťovníctvo, penzijné fondy, investičné poradenstvo, 

platobné služby a trhové infraštruktúry; 

10. pripomína, že poplatky za cezhraničné platby mimo eurozóny sú stále vysoké; preto žiada 

Komisiu o rýchle predloženie pozmeňujúceho návrhu k nariadeniu Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 zo 16. septembra 2009 o cezhraničných platbách 

v Spoločenstve, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2560/20012, s cieľom znížiť 

poplatky za cezhraničné transakcie vo všetkých členských štátoch; v tejto súvislosti 

vyjadruje poľutovanie nad chýbajúcim spoločným európskym platobným systémom 

využívajúcim elektronické bankovníctvo, akým by bola celoeurópska kreditná alebo 

debetná karta prevádzkovaná Európskym spoločenstvom-; 

11. vyzýva Komisiu, aby udržiavala prostredie spravodlivej hospodárskej súťaže podporujúce 

inovácie, ponúkajúce regulačnú flexibilitu pre testovanie a zároveň zabezpečujúce vysokú 

úroveň ochrany a bezpečnosti spotrebiteľa; 

12. zdôrazňuje potenciál elektronického podpisu a elektronickej identifikácie na uľahčenie 

transakcií a vyzýva Komisiu, aby nadviazala na prácu nariadenia eIDAS; zdôrazňuje, že 

treba brať ohľad na osoby, ktoré nemôžu alebo nechcú použiť elektronický podpis alebo 

elektronickú identifikáciu; podporuje interoperabilitu cezhraničnej elektronickej 

identifikácie v sektore finančných služieb a žiada zaistenie rovnakých podmienok vo 

všetkých členských štátoch (a prípadne aj v krajinách EHP a vo Švajčiarsku); okrem toho 

žiada Komisiu, aby urýchlene vyhodnotila súčasné regulačné prekážky pre technológie 

                                                 
1 Prijaté texty, P8_TA(2017)0211. 
2 Ú. v. EÚ L 266, 9.10.2009, s. 11. 
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elektronickej identifikácie, a zdôrazňuje, že každá prijatá iniciatíva by mala byť 

technologicky neutrálna; 

13. poukazuje na význam kybernetickej bezpečnosti a vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

Komisia nerieši otázku kybernetickej bezpečnosti vo svojom akčnom pláne, a preto 

vyzýva Komisiu, aby tak urobila v rámci práce svojej pracovnej skupiny; 

14. zdôrazňuje potrebu zachovať poskytovanie služieb kamenných bánk, ktoré poskytujú 

nevyhnutné verejné služby a sú obzvlášť prínosné pre malé a stredné podniky, starších 

a zraniteľných spotrebiteľov, u ktorých je menej pravdepodobné, že použijú elektronické 

bankovníctvo a uprednostňujú osobný kontakt; uznáva, že zatvorenie pobočiek 

poškodzuje finančnú infraštruktúru na miestnej úrovni a môže byť mimoriadne škodlivé 

pre mestá; 

15. upozorňuje na nízku úroveň presunov v prípade väčšiny bankových produktov 

a produktov neživotného poistenia, ktorá je prekážkou pre vstup na retailové cezhraničné 

trhy, a preto nabáda Komisiu, aby spotrebiteľom uľahčila presun k výhodnejším 

retailovým finančným službám v celej EÚ, ako aj vypovedúvanie finančných zmlúv s 

cieľom sprístupniť cezhraničné branie úverov a využívanie iných finančných produktov; 

zdôrazňuje veľký potenciál poskytovania cezhraničných poistných produktov, napríklad 

poistenia motorových vozidiel; konštatuje však, že zásada zmluvnej slobody umožňuje 

finančným inštitúciám rozhodovať o tom, s kým vstúpia do zmluvného vzťahu; naliehavo 

vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti uznala dôležitosť kontroly predátorských pôžičiek 

a rýchlych pôžičiek, ktoré vedú k vykorisťovaniu zraniteľných spotrebiteľov a malých 

a stredných podnikov; 

16. uznáva, že schopnosť realisticky a presne posúdiť finančné riziká pri poskytovaní úverov 

spotrebiteľom v inej krajine je nevyhnutným predpokladom pre cezhraničné poskytovanie 

úverov; žiada Komisiu, aby spolu s finančným sektorom vypracovala porovnateľné 

kritériá a normy posúdenia úverovej bonity, aby sa lokálne vytvorené posúdenia úverovej 

bonity mohli porovnať medzi členskými štátmi s cieľom umožniť a zjednodušiť 

cezhraničné poskytovanie úverov; 

17. zdôrazňuje potenciál údajov pri vytváraní presnejších a osobnejších posúdení úverovej 

bonity; zdôrazňuje význam ochrany údajov a súkromia pri takomto vytváraní posúdení 

úverovej bonity; zdôrazňuje, že negatívne úverové hodnotenie nemôže byť založené 

výlučne na nedostatku takýchto údajov a že v prípadoch nedostatku údajov je potrebné 

uplatniť tradičné spôsoby vytvárania posúdení úverovej bonity; 

18. naliehavo vyzýva Komisiu, aby pre európske orgány pre finančný dohľad EBA, ESMA 

a EIOPA zabezpečila primerané zdroje a oprávnenia pre vykonávanie celého rozsahu ich 

regulačných a kontrolných povinností v záujme ochrany spotrebiteľa. 

 

  



 

PE605.952v02-00 6/7 AD\1134289SK.docx 

SK 

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO 

Dátum prijatia 28.9.2017    

Výsledok záverečného hlasovania vo 

výbore 

+: 

–: 

0: 

32 

3 

2 

Poslanci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, 

Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, 

Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert 

Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio 

López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Eva Maydell, Marlene Mizzi, 

Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, 

Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, 

Catherine Stihler, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo 

Náhradníci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Lucy Anderson, Edward Czesak, Kaja Kallas, Adam Szejnfeld, Matthijs 

van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij 

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na 

záverečnom hlasovaní 

Vladimir Urutchev 

 
 

  



 

AD\1134289SK.docx 7/7 PE605.952v02-00 

 SK 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM 
O STANOVISKO 

32 + 

ALDE 

ECR 

PPE 

 

S&D 

 

Verts/ALE 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Matthijs van Miltenburg 

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt 

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio 

López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiri Pospísil, Ivan Stefanec, Adam Szejnfeld, Mihai 

Turcanu, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij 

 

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria 

Grapini, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, 

Olga Sehnalová, Catherine Stihler 

 

Pascal Durand, Igor Soltes 

 

3 - 

EFDD 

ENF 

GUE 

John Stuart Agnew 

Marcus Pretzell 

Jiří Maštálka 

 

2 0 

EFDD Robert Iwasekiewicz, Marco Zullo 

 

Vysvetlenie použitých znakov: 

+ : za 

- : proti 

0 : zdržali sa hlasovania 

 

 


