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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. recunoaște puterea transformatoare pe care o exercită tehnologia financiară (finteh) în 

sectorul financiar de la nivel mondial; subliniază că evoluțiile înregistrate în domeniul 

finteh pot aduce beneficii atât consumatorilor, cât și întreprinderilor prin creșterea 

eficienței, a accesibilității și prin reducerea costurilor; 

2. consideră că inovările din sectorul financiar pot duce la crearea de locuri de muncă și la 

creștere economică în UE și pot contribui la lărgirea gamei de servicii pentru consumatori; 

invită Comisia să identifice schimbările de politică ce sunt necesare pentru a-i permite UE 

să valorifice pe deplin beneficiile oferite de finteh; 

3. îndeamnă Comisia să identifice și să elimine activ barierele existente pe piața unică ce 

împiedică în prezent răspândirea serviciilor digitale, inclusiv în domeniul finteh; 

4. subliniază că serviciile legate de finteh pot juca un rol important în dezvoltarea unei piețe 

unice digitale a UE care să fie adaptată condițiilor viitoare, de exemplu prin reducerea 

costurilor asociate canalelor existente și prin asigurarea unor soluții de plată inovatoare; 

consideră că, în inițiativele sale de politică, Comisia ar trebui să adopte o abordare neutră 

din punct de vedere tehnologic; 

5. regretă că în UE nu există un sistem bancar comun de plăți online; consideră că acest 

element este esențial pentru buna funcționare a uniunii piețelor de capital și reprezintă o 

parte indispensabilă a pieței unice digitale, care promovează comerțul electronic la nivel 

european și concurența transfrontalieră în domeniul serviciilor financiare; invită Comisia 

să identifice măsuri viitoare pentru crearea unui mediu care să sprijine dezvoltarea unui 

astfel de sistem; 

6. subliniază că orientările ABE privind „metodele fiabile de autentificare a plăților” ar 

trebui să țină seama de practicile finteh și ale comerțului electronic; invită ABE să-și 

revizuiască propunerile pentru a evita un efect negativ asupra serviciilor online; solicită să 

fie luate în considerare politicile de securitate bazate pe riscuri. 


