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Зелена книга за финансовите услуги на дребно  

Резолюция на Европейския парламент от 22 ноември 2016 г. относно Зелената 

книга за финансовите услуги на дребно (2016/2056(INI)) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид съобщението на Комисията от 11 май 1999 г., озаглавено 

„Прилагане на рамката за финансовите пазари: план за действие“ (план за 

действие за финансови услуги) (COM(1999)0232), 

— като взе предвид съобщението на Комисията от 31 януари 2007 г., озаглавено 

„Секторно проучване съгласно член 17 от Регламент (ЕО) № 1/2003 относно 

банкиране на дребно (окончателен доклад)“ (COM(2007)0033), 

— като взе предвид Зелената книга на Комисията от 30 април 2007 г. , озаглавена 

„Финансовите услуги на дребно на единния пазар“ (COM(2007)0226), 

— като взе предвид Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 

23 април 2008 г. относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на 

Директива 87/102/ЕИО на Съвета1, 

— като взе предвид Регламент (ЕО) № 924/2009 на Европейския парламент и на 

Съвета от 16 септември 2009 г. относно презграничните плащания в рамките на 

Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2560/20012, 

— като взе предвид Зелената книга на Комисията от 11 януари 2012 г., озаглавена 

„Към интегриран европейски пазар за картови, интернет и мобилни плащания“ 

(COM(2011)0941), 

— като взе предвид доклада за 2014 г. на Европейски орган за застраховане и 

професионално пенсионно осигуряване, озаглавен „Доклад за добри практики на 

уебсайтовете за сравнение“, 

                                                 
1  ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 66. 
2  ОВ L 266, 9.10.2009 г., стр. 11. 



 

 

— като взе предвид становището на Европейския орган за застраховане и 

професионално пенсионно осигуряване до институциите на ЕС относно обща 

рамка за оценка на риска и прозрачност за институциите за професионално 

пенсионно осигуряване от април 2016 г., 

— като взе предвид Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 

4 февруари 2014 г. относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти 

за потребители и за изменение на директиви 2008/48/EО и 2013/36/EС и на 

Регламент (EС) № 1093/20101, 

— като взе предвид Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 

15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на 

Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС2, 

— като взе предвид Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на 

Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и 

удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за 

отмяна на Директива 1999/93/ЕО3, 

— като взе предвид Директива 2009/65/ЕО, изменена за последен път с Директива 

2014/91/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за изменение 

на Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите 

и административните разпоредби относно предприятията за колективно 

инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) по отношение на 

депозитарните функции, политиката за възнагражденията и санкциите4, 

— като взе предвид Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 

23 юли 2014 г. относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, 

прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни 

операции5, 

— като взе предвид Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на 

Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за 

пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане 

инвестиционни продукти6, 

— като взе предвид доклада на Комисията от 8 август 2014 г. относно работата на 

европейските надзорни органи (ЕНО) и Европейската система за финансов надзор 

(ЕСФН) (COM(2014)0509), 

— като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/751 на Европейския парламент и на Съвета 

от 29 април 2015 г. относно обменните такси за платежни операции, свързани с 

карти7, 

                                                 
1  ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 34. 
2  ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349. 
3  OВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73. 
4  OВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 186. 
5  OВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 214. 
6  ОВ L 352, 9.12.2014 г., стр. 1. 
7  ОВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 1. 



 

 

— като взе предвид Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на 

Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за 

изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) 

№ 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО1, 

— като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета 

от 20 януари 2016 г. относно разпространението на застрахователни продукти2, 

— като взе предвид своята резолюция от 26 май 2016 г. относно виртуалните 

валути3, 

— като взе предвид Зелената книга на Комисията от 10 декември 2015 г. , озаглавена 

„Финансовите услуги на дребно на единния пазар: повече продукти, по-голям 

избор и по-добри възможности за потребителите и предприятията“ 

(COM(2015)0630), 

— като взе предвид отговора на ЕБО на Зелената книга на Комисията относно 

финансовите услуги на дребно от 21 март 2016 г., 

— като взе предвид член 52 от своя правилник, 

— като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и 

становището на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите 

(A8-0294/2016), 

А. като има предвид, че пазарът на ЕС на финансови услуги на дребно продължава 

да бъде по-скоро недостатъчно развит и прекомерно фрагментиран, например от 

гледна точка на малкия брой трансгранични операции, така че се налага 

предприемането на ефективни действия за отключване на пълния потенциал на 

единния пазар и за улесняване на иновациите, които да бъдат от полза за крайните 

потребители; 

Б. като има предвид, че динамиката на пазарите на финансови услуги на дребно, 

която се характеризира с комбинация от висока концентрация и недостатъчна 

конкуренция, може да доведе до ограничен избор и ниска икономическа 

ефективност, както и до сериозни различия между държавите членки; като има 

предвид, че многонационалните дружества с клонове в няколко държави членки 

могат да избягват тези пречки по-лесно от малките предприятия; 

В. като има предвид, че европейски пазар на финансови услуги на дребно е 

немислим, ако не дава реална добавена стойност за потребителя чрез 

гарантирането на ефективната конкуренция, достъп и защитата на потребителите, 

по-специално във връзка с продуктите, които реално са необходими за участие в 

икономическия живот; 

Г. като има предвид, че по-нататъшното развитие на пазара на финансовите услуги 

на дребно на равнище ЕС с подходяща законодателна рамка, която налага 

необходимата защита на потребителите, би улеснило не само важните и 

                                                 
1  ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35. 
2  ОВ L 26, 2.2.2016 г., стр. 19. 
3  Приети текстове, P8_TA(2016)0228. 



 

 

ефективните трансгранични дейности, но би могло също да създаде по-големи 

възможности за засилена конкуренция на национално равнище; като има предвид, 

че един истински европейски вътрешен пазар на финансови услуги на дребно има 

значителен потенциал за осигуряване на потребителите на по-добри финансови 

услуги и продукти, по-голям избор и по-добър достъп до тях, както и по-ниски 

лихвени цени; като има предвид, че въздействието на конкуренцията върху 

цените ще бъде различна в зависимост от сектора и продукта; 

Д. като има предвид, че Зелената книга е насочена основно към финансовите услуги 

за гражданите, които търсят трансгранични услуги; като има предвид, че е важно 

при представянето на нови предложения съответните да бъдат от полза за всички 

потребители от ЕС, за да се гарантира, че пазарът на финансовите услуги на 

дребно работи за всички; 

Е. като има предвид, че трябва да запазим своята амбиция да разрушим бариерите и 

да овладеем съществуващите протекционистки тенденции, които блокират 

нововъведенията във финансовите услуги на дребно; като има предвид, че 

истинският единен пазар ще направи ЕС привлекателен като център за 

иновативни финансови услуги; 

Ж. като има предвид, че бързата трансформация, породена от цифровизацията и 

финансово-технологичните иновации, не само разполага с необходимия 

потенциал, при внимателно управление, за създаването на нови, а и често по-

добри финансови продукти за потребителите, както и да допринася за 

финансовото приобщаване, в това число чрез намаляване на разходите по 

операциите и улесняване на достъпа до финансиране, но също така включва 

основни предизвикателства по отношение на сигурността, защитата на данните, 

защитата на потребителите, данъчното облагане, лоялната конкуренция и 

финансовата стабилност, които следва да се наблюдават внимателно, за да се 

увеличат максимално ползите за гражданите; 

З. като има предвид, че макар много услуги да се преместват онлайн е важно да се 

гарантира, че никой няма да бъде оставен да се справя сам и че достъпът ще се 

предоставя и чрез нецифрови канали, когато това е необходимо, за да се избегне 

финансово изключване; 

И. като има предвид, че всяко усилие за укрепване на пазара на финансовите услуги 

на дребно в ЕС следва да се координира с програмите за ЦЕП (цифровия единен 

пазар), СКП (съюза на капиталовите пазари) и стратегията за единния пазар и да 

има за цялостна цел засилване на създаването на работни места, на устойчивия 

растеж, финансовата стабилност и ролята на потребителите в европейската 

икономика; 

Й. подчертава, че европейският пазар на финансови услуги на дребно трябва да 

създава ползи за МСП както по отношение на предлагането, така и на търсенето; 

по отношение на предлагането той трябва да е средство за подобряване на 

достъпа до финансиране за МСП; по отношение на търсенето, това значи, че той 

трябва да дава на МСП по-лесен достъп до трансграничните пазари; 

K. като има предвид, че завършването на вътрешния пазар е важно за потребителите, 

изключително важно е също така да се предоставят възможности на европейските 



 

 

дружества тип „fintech“ (финансово-технологични) за извличане на ползи от 

вътрешния пазар , така че да се конкурират с традиционните участници, за да 

предлагат новаторски, ориентирани към потребителя решения и да създават 

работни места в целия ЕС; 

Л. като има предвид, че микропредприятията, малките и средните предприятия, 

както и дружествата със средна пазарна капитализация са гръбнакът на 

европейската икономика и играят ролята на двигатели на заетостта и растежа; 

като има предвид, че всяко европейско законодателство и инициатива трябва да 

бъде адаптирано към особеностите на тези предприятия; 

M. като има предвид, че завършването на изграждането на европейския единен пазар 

е от огромно значение за потребителите и предприятията и че иновативни, нови 

оператори влизат в конкуренция със съществуващите предлагани услуги; 

1. Приветства Зелената книга на Комисията относно финансовите услуги на дребно 

(включително от застрахователен характер) и живия и конструктивен дебат, които 

са генерирани досега; приветства обществената консултация във връзка със 

Зелената книга за финансовите услуги на дребно, която даде възможност на 

различните заинтересовани от финансовите услуги на дребно страни да дадат 

мнение, на базата на техните особености и/или сектор на дейност; подчертава, че 

единен подход към финансовите услуги на дребно би бил непродуктивен предвид 

разнообразието на заинтересованите страни и продукти; 

2. Счита, че цифровизацията ще продължи да създава нови възможности за 

потребителите, инвеститорите, МСП и предприятията от гледна точка на 

конкуренцията, трансграничните дейности и иновациите; подчертава факта, че 

цифровизацията сама по себе си не е достатъчна за създаването на истински 

европейски пазар на финансови услуги на дребно; припомня, че много пречки, 

като например различията в данъчните, социалните, правните, здравните, 

договорните системи и тези в областта на защитата на потребителите, както и 

различните езици и култури, не могат да бъдат преодолени само със средствата на 

цифровизацията; 

3. Счита, че инициативата за Зелената книга е своевременна, като се има предвид 

необходимостта да се работи проактивно на всички етапи от процеса на създаване 

на политики, с цел да се отговори ефективно и адекватно на развитието на 

подобен иновативен и бързо променящ се пазар; 

4. Счита, че опростяването на законодателството, което се улеснява от 

разубеждаващите твърде комплексни продукти и услуги, е от съществено 

значение за улесняване на сравнимостта на продуктите между пазарите на 

отделните държави членки, особено в застрахователния сектор; 

5. Отбелязва, че голям кръг от нормативни актове на ЕС от значение за единния 

пазар на финансови услуги на дребно вече е приет, като например Директивата 

относно платежните услуги (ДПУ 2), Регламента за многостранните обменни 

такси, Директивата за платежните сметки, Директивата срещу изпирането на 

пари, Директивата за ипотечните кредити и Директивата за застрахователното 

посредничество; призовава Комисията да наблюдава внимателно 



 

 

транспонирането и прилагането на това законодателство, като се избягват 

дублирането и припокриването; 

6. Подчертава колко е важно насърчаването на положителното развитие на пазара на 

финансовите услуги на дребно чрез създаването и поддържането на 

равнопоставеност между всички участници, в това число заварените оператори и 

новопоявилите се, при наличието на правила, които да бъдат възможно най-

неутрални по отношение на технологиите и бизнес моделите; изтъква, че подобен 

подход е необходим, не на последно място, за да се подпомогне развитието на 

стартиращите предприятия и на МСП; 

7. Призовава Комисията да гарантира, че за една и съща услуга се прилагат едни и 

същи правила, за да се избегне нарушаването на конкуренцията, по-специално 

при появата на нови доставчици на финансови услуги на дребно; настоява тези 

правила да не спират развитието на иновациите; подчертава, че създаването на 

„звена за контакт“, които да позволяват на заинтересованите страни да докладват 

за незаконно прилагане на разпоредбите на ЕС относно процедурите по 

издаването на лиценз, би могло да насърчи пазарната интеграция; 

8. Като има предвид, че за първото тримесечие на 2016 г. финансово-

технологичното финансиране в Европа възлиза едва на 348 милиона щатски 

долара в сравнение с 1,8 милиарда в Северна Америка и 2,6 милиарда в Китай, 

което показва спешната нужда от бърза промяна на манталитета и подходящ 

регулаторен отговор на технологичните новости, за може Европа да се превърне 

във водещ пазар за иновации; подчертава, че истински единен пазар на финансови 

услуги на дребно, при който е гарантирано наличието на равнопоставеност за 

навлизащите на пазара, ще превърне ЕС в привлекателен възел за иновативни 

финансови услуги и ще осигури на потребителите по-голям и по-добър избор на 

по-ниски цени; подчертава, че независимо от това, че революционните 

технологии са свързани с регулаторни предизвикателства, те също така предлагат 

големи възможности за иновации, които ще бъдат от полза за крайните 

ползватели, и стимул за икономическия растеж и създаването на работни места; 

9. Подчертава, по-специално с оглед засилване на доверието и удовлетворението на 

потребителите, че инициативата за Зелена книга може да успее, само ако тя 

поставя силен акцент върху създаването на пазар на ЕС, в който добре 

защитените потребители имат равни възможности и достъп до прозрачни, прости 

продукти, при добро съотношение качество-цена; признава положителната 

стойност на осигуряването за потребителите на прости, сигурни и 

стандартизирани продукти; призовава европейските надзорни органи редовно да 

правят оценка на въздействието на обвързаните продажби върху цените и 

конкуренцията при финансовите услуги на дребно; призовава Европейската 

комисия да въведе проста, преносима и сигурна рамка за финансови продукти; 

призовава Комисията да обмисли освен това възможността за създаване на 

хармонизирана правна рамка за стандартизирани възможности по подразбиране за 

най-широко разпространените финансови продукти в ЕС по модела на основната 

банкова сметка и общоевропейски пенсионен продукт (ОЕПП); 

10. Подчертава, че инициативите, които произтичат от Зелената книга, трябва да 

бъдат съобразени с принципа на пропорционалност; 



 

 

11. Припомня, че всички инициативи, базирани на Зелената книга следва да бъдат 

съвместими със засилването в международен аспект на борбата срещу данъчните 

измами, отклонението от данъчно облагане и изпирането на пари, включително 

повече усилия за създаването на общ данъчен идентификационен номер; 

12. Отбелязва нарастващата сложност на финансовите продукти на дребно; 

подчертава необходимостта от разработване на инициативи и инструменти, които 

да подобрят конкуренцията и да позволяват на потребителите да идентифицират и 

да сравняват сигурните, устойчивите и простите продукти в гамата от продукти, 

които са достъпни за тях; подкрепя инициативи като ключовия инвестиционен 

информационен документ за предприятията за колективно инвестиране в 

прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и основния информационен документ за 

пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане 

инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП); подчертава необходимостта от 

адаптиране на тези информационни механизми към цифровата действителност; 

счита, че обобщението на проспекта следва да се приведе в съответствие с 

основния информационен документ за пакети с инвестиционни продукти на 

дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП), 

за да се позволи на инвеститорите на дребно да оценяват правилно рисковете, 

свързани с предлаганите на обществеността ценни книжа или тези, допуснати до 

търгуване; 

13. Припомня последните развития в законодателната рамка за банковия сектор, по-

специално Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките и 

Директива относно схемите за гарантиране на депозитите; припомня, че 

въведеният нов режим на преструктуриране доведе до това някои инструменти, 

предлагани на инвеститорите на дребно, да включват по-голям риск от загуба; 

настоява, че е необходимо потребителите да бъдат изцяло информирани за 

въздействието на новите правила, особено ако техните депозити или инвестиции 

са в риск от споделяне на загубите; призовава Комисията да извърши проверка на 

това дали държавите членки правилно прилагат Директивата относно схемите за 

гарантиране на депозитите; отбелязва, че продажбата на определени инструменти 

с възможност за споделяне на загуби на инвеститори на дребно е много 

проблематична от гледна точка както на защитата на потребителите, така и на 

гарантиране осъществимостта на споделянето на загуби, и призовава Комисията 

да проучи възможностите за ограничаване на тази практика; 

14. Счита, че създаването на европейски пазар на финансови услуги на дребно е 

възможно само ако потребителите се ползват от равностойна правна защита в 

целия Съюз; счита, че е необходимо да се актуализира и популяризира мрежата за 

решаване на финансови спорове FIN-NET; 

15. Отбелязва, че липсата на схеми за гарантиране на застрахователните вземания в 

някои държави членки потенциално може да подкопае доверието на 

потребителите и призовава Комисията да разгледа законодателство за даване на 

мандат за покритие на такива схеми; 

16. Подчертава, че перспективата за финансово приобщаване следва винаги да се има 

предвид и че следва да се вземат мерки, за да се гарантира, че всички потребители 

имат равен достъп до поне най-съществените финансови услуги също така чрез 

нецифрови канали, за да се избегне финансово изключване; 



 

 

17. Счита, че настъпващите във финансовия сектор структурни промени — от 

появата на финансово-технологични решения до сливанията и придобиванията — 

които биха могли да намалят броя на служителите и клоновете, трябва да се 

осъществят така, че да не се понижи качеството на услугите за най-уязвимите 

клиенти, по-специално възрастните хора и хората, живеещи в селски или рядко 

населени райони; 

18. Подчертава значението на финансовото образование като инструмент за защита и 

даване на възможности на потребителите; призовава да се разшири и улесни 

достъпът до независимо финансово образование и изтъква необходимостта от 

повишаване на осведомеността на потребителите по отношение на възможностите 

за инвестиране; 

19. Отбелязва, че цифровизацията може да донесе ползи на инвеститорите на дребно, 

като например по-лесно сравняване на продуктите, по-добър и по-лесен достъп да 

трансгранични инвестиции и произтичащата по-лоялна конкуренция между 

доставчиците, както и по-бързи и по-лесни процеси на регистриране и плащане и 

оттам по-ниски разходи по операциите, но може да създаде и предизвикателства, 

които не могат да бъдат пренебрегнати, като например осигуряване на спазването 

на изискванията за познаване на клиента, борба с изпирането на пари и защита на 

данните, както и рискове като уязвимост на централизираните системи на 

кибератаки; призовава да се установят и наблюдават нововъзникващите и 

настоящите тенденции на финансовите пазари и произтичащите ползи и рискове, 

като се използва за референтен показател вероятното им въздействие върху 

инвеститорите на дребно; 

20. Отбелязва, че финансовите и нефинасовите данни на потребителите, събирани от 

различни източници, все повече се използват от доставчиците на финансови 

услуги за различни цели, по-специално в секторите на кредитиране и 

застраховане; подчертава, че използването на лични данни и големи 

информационни масиви от доставчици на финансови услуги следва да спазва 

законодателството на ЕС за защита на данните, да бъде строго ограничено до 

данните, необходими за предоставяне на услугата, и да носи ползи на 

потребителите; в тази връзка несподелянето на риска при застраховането, 

задействано от големите информационни масиви, следва да бъде под строг 

контрол; 

21. Посочва, че достъпът до пари в брой посредством банкомати (АТМ) е основна 

услуга, която трябва да се предоставя, без да се допускат дискриминационно 

отношение и злоупотреби, и че следователно това не трябва да бъде свързано с 

прекомерни разходи; 

22. Подчертава, че е необходимо по-голямо доверие на потребителите във 

финансовите услуги, тъй като то продължава да бъде ниско, особено по 

отношение на финансови продукти с високи рискове, свързани с валутния обмен, 

и призовава Комисията да гарантира пълното прилагане на съществуващите 

мерки за подобряване на финансовата грамотност и информираност, както и че 

при необходимост се въвеждат допълнителни мерки, за да се предоставят на 

потребителите възможности да вземат информирани решения, да се повиши 

прозрачността на посочените продукти и да се премахнат пречките за 

потребителите при смяна на доставчика и всякакви неоправдани разходи, 



 

 

свързани с тази смяна, или за отказа от даден продукт; подчертава, че 

стандартизираният информационен формуляр (ESIS) и формулярът за 

стандартната информация за кредитите на европейските потребители следва да 

бъдат систематично предоставяни на потребителите преди споразумение като 

част от кредит, заем или оценка на ипотека; 

23. Отбелязва, че служителите на финансови институции и на доставчици на 

финансови услуги, които работят с клиенти, трябва да играят решаваща роля в 

отварянето на услугите на дребно за всички слоеве на обществото и за 

потребителите в ЕС; посочва, че на такива служители, по принцип следва да се 

осигури необходимото обучение и време, за да могат да обслужват прецизно 

своите клиенти, и че те следва винаги да действат в интерес на клиентите в 

съответствие с разпоредбите за защита на потребителите в ДПФИ II, които са в 

сила; 

24. Подчертава, че достъпът до достъпни и независими консултации е от основно 

значение за разумни инвестиционни решения; подчертава, че подобряването на 

съветите изисква по-специално по-широко предлагане на стандартизиран 

инвестиционен продукт на дребно и ефективни информационни документи за 

инвеститорите за сложните и простите продукти; 

25. Отбелязва, че предоставянето на достъпни и целенасочени финансови 

консултации, които биха били по-ограничени по обхват, отколкото съответните 

инвестиционни консултации съгласно ДПФИ, понастоящем липсва въпреки 

съществуващото търсене; отбелязва провежданите дискусии и предприетите 

инициативи в някои държави членки за създаването на такава междинна услуга; 

призовава Комисията, държавите членки и участниците на пазара да установят, 

проучат и следват добрите практики и инициативи в това отношение; 

26. Отбелязва недостатъците в прилагането на Директивата за пазарите на финансови 

инструменти (ДПФИ II) на национално равнище, което в много случаи доведе до 

трудоемки изисквания за докладване за посредниците, което не подобрява 

ефективно защитата на потребителите и излиза извън рамките на самата ДПФИ II; 

призовава да бъдат извлечени поуки от този опит; 

27. Подчертава, че банкирането на дребно играе решаваща роля за правилното 

пренасяне на условията на паричната политика към пазара, особено към 

потребителите; подчертава значението на подходящата парична политика с оглед 

насърчаване на дългосрочните спестявания на потребителите; 

28. Подчертава, че за да може единният пазар на финансови услуги на дребно да бъде 

ефикасен и динамичен, не следва да има ненужни или несправедливи разлики 

между държавите членки от еврозоната и държавите членки извън еврозоната; 

29. Счита, че приемането без изключение на единната валута от държавите членки ще 

увеличи ефикасността и свързаността на единния пазар на финансовите услуги на 

дребно; 

30. Отбелязва, че капацитетът за събиране и анализ на данните на равнище ЕС в тази 

област вероятно ще трябва да се засили; отбелязва, че ще бъде необходимо на 

някои от най-обещаващите идеи в Зелената книга да се да се даде широка и 



 

 

подходяща емпирична основа, преди да стане възможно да се премине към 

законодателните процеси; подчертава, че методологиите и допусканията на такава 

емпирична работа следва да бъдат оповестявани по подходящ начин и следва да 

използват в пълна степен резултатите от работата по наблюдението на ЕНО, 

възложена в регламента за ЕБО, за да се установят ползите и рисковете на 

различните иновации и всяко законодателно действие, необходимо за постигането 

на правилния баланс между тях; 

31. Призовава Комисията да разгледа въпроса с неправомерните продажби на 

финансови продукти и услуги; призовава по-специално Комисията да наблюдава 

внимателно прилагането на новите правила по ДПФИ II, които забраняват 

комисионни за независимите финансови консултанти и ограничават нейното 

използване за консултанти, които не са независими, и въз основа на това 

наблюдение да прецени дали следва тези ограничения да станат по-стриктни; 

Краткосрочни приоритети 

32. Подчертава, че прилагането на общностното и националното финансово 

законодателство и на законодателството за защита на потребителите трябва да 

бъде засилено и че един единен пазар на финансови услуги на дребно се нуждае 

от законодателство с високи нива на защита на потребителите, както и от 

последователно и строго прилагане на съответното законодателство във всички 

държави членки; припомня обаче, че през последните години обемът на 

законодателството относно финансовите услуги на дребно се е увеличил с оглед 

повишаване на стабилността на надзора, подобряване на защитата на 

потребителите и възстановяване на доверието в сектора; подчертава, че 

европейските надзорни органи следва да увеличат своите дейности по въпроси, 

свързани с потребителите и инвеститорите на дребно, и че отговорните органи в 

редица държави членки следва да започнат да работят по-активно и компетентно 

в тази област; призовава надзорните органи на държавите членки да обменят най-

добри практики, за да се гарантира лоялна конкуренция при прилагането на 

законодателството в областта на финансовите услуги на дребно, като 

същевременно се прилага законодателството в областта на защитата на 

потребителите; 

33. Призовава Комисията, при процедурата, свързана с планираната Бяла книга за 

финансирането и управлението на ЕНО, да обърне особено внимание върху това 

да гарантира, че органите получават моделите на финансиране и мандатите, 

необходими за поемането на по-активна и ориентирана към потребителите роля 

на пазара за финансови услуги на дребно, при осигуряване на финансова 

стабилност; 

34. Приветства ангажимента на Комисията за стимулиране на финансирането за 

целите на устойчиви и зелени инвестиции и призовава настоятелно Комисията, 

като се опира на предишните консултации и при тясно сътрудничество с 

Европейския парламент, да играе по-активна роля в използването на съюза на 

капиталовите пазари, като част от прилагането на Споразумението от Париж, за 

подпомагане на нарастващия пазар на устойчиви и отговорни инвестиции, чрез 

насърчаване на устойчиви инвестиции, чрез предоставянето на ефективна и 

стандартизирана екологична, социална и управленска (ESG) информация, като се 

използват критериите за публично търгувани дружества и финансови посредници 



 

 

и адекватно се отразяват тези критерии в системите за управление на 

инвестициите и стандартите за оповестяване, като се опира на подобни 

разпоредби, които успешно бяха подкрепени от Парламента в рамките на 

неотдавнашното преразглеждане на IORPD; освен това настоятелно призовава 

Комисията да насърчи екологични, социални и управленски „рейтингови услуги“ 

и последователна рамка за пазар на зелени облигации, въз основа на проучване на 

Комисията и работата на проучвателната група на Г-20 относно зеленото 

финансиране; 

35. Призовава Комисията да засили своята работа срещу дискриминацията на 

основание на местожителство в рамките на европейския пазар на финансовите 

услуги на дребно и, ако е необходимо, да допълни планираните общи 

предложения за прекратяване на необоснованото блокиране на географски 

принцип с допълнителни законодателни инициативи, насочени конкретно към 

финансовия сектор, като се има предвид, че цената на някои продукти и услуги е 

свързана с редица фактори (регулаторни или географски), които са различни в 

отделните държави членки; 

36. Настоятелно призовава Комисията, наред с другото, въз основа на структурата на 

Директива за платежните сметки и анализа на застрахователния сектор на 

Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, да 

създаде добре организиран и удобен за използване портал за сравнение на ЕС, 

обхващащ повечето или всички части на пазара на финансовите услуги на дребно; 

подчертава, че инструментите за сравняване трябва да бъдат точни и да са 

подходящи за потребителите и не трябва да се фокусират само върху цените на 

продуктите, но и върху тяхното качество, като се има предвид, че само сходни 

продукти могат да се сравняват помежду си; 

37. Призовава Комисията, наред с другото, по отношение на Директивата за 

платежните сметки, да набележи правила, практики и действия, които не могат да 

се характеризират като практики, приложими към националното и 

трансграничното прехвърляне в съответните части на европейския пазар на 

финансовите услуги на дребно, и да представи съгласувана и цялостна стратегия 

за улесняването на трансграничното прехвърляне в целия ЕС за потребителя; 

38. Настоятелно призовава Комисията и държавите членки да укрепят структурите за 

алтернативно решаване на спорове (АРС), свързани с пазара на финансовите 

услуги на дребно, като гарантират, че органите за АРС са наистина независими, 

уверявайки се, че всички участници на пазара са обхванати от тези органи, и 

вземайки мерки за подобряване на ефикасността на FIN-NET и нейното 

популяризиране сред потребителите; също така настоятелно призовава Комисията 

след планираната оценка на изпълнението на препоръката за колективните искове 

да разгледа възможността за въвеждане на европейска система за колективни 

искове; 

39. Призовава Комисията да проучи допълнително объркващите и понякога 

подвеждащи практики, с които потребителите се сблъскват при извършване на 

картови плащания и тегления от банкомат, свързани с конвертиране на валута, и 

да представи последователно решение, което би позволило, включително на 

практика, за потребителите да разбират и контролират ситуацията изцяло, 

включително при плащания, свързани с цифровия пазар; 



 

 

40. Припомня на Комисията, че продължава практиката да се прекратява 

използването на платежни карти, когато титулярът се премества в друга държава 

членка, и призовава да се вземат мерки в тази област, включително чрез подаване 

на сигнал до националните органи; 

41. Призовава Комисията да насърчава взаимното признаване и оперативната 

съвместимост на цифровите техники за идентификация, без да се засяга 

равнището на сигурност на съществуващите системи или тяхната способност да 

изпълнят изискванията на рамката на ЕС за борба с изпирането на пари; 

настоятелно призовава Комисията и държавите членки, като работят внимателно 

за прилагането на Регламента относно електронната идентификация и 

удостоверителните услуги и новото законодателство за борба с изпирането на 

пари, наред с другото, да създадат — което следва да бъде напълно постижимо — 

една обща среда, в която строги изисквания за сигурност да бъдат комбинирани 

със справедливи и прости процедури за потребителите, с които те могат да се 

идентифицират, в съответствие с принципите за защита на личните данни; 

приканва Комисията и държавите членки да установят и отстранят регулаторните 

пречки пред използването на електронен подпис при извършване на финансови 

услуги, както и да улеснят трансграничната цифрова интеграция в целия ЕС; 

42. Отбелязва, че потенциално преобразяващото въздействие на технологията на 

споделените счетоводни книги изисква изграждането на регулаторен капацитет, 

за да се установят на ранен етап потенциалните системни рискове и 

предизвикателства за защитата на потребителите; във връзка с това призовава 

Комисията да създаде хоризонтална работна група, която да проследява отблизо 

рисковете и да помогне за своевременното справяне с тях; 

43. Призовава Комисията, в тясно сътрудничество с държавите членки, да изготви 

план за създаване на координирана мрежа на национални структури за 

„обслужване на едно гише“ в съответствие с единните звена за контакт, която да 

подпомага финансовите посредници, желаещи да се възползват в по-голяма 

степен от възможностите за трансгранична търговска дейност; 

44. Подчертава необходимостта да се насърчават доставчиците на финансови услуги 

на дребно да финансират проекти, свързани с иновации и опазване на околната 

среда; подчертава, че може да се проучи възможността за използване на подход, 

подобен на коефициента за подпомагане на МСП; 

45. Призовава Комисията да разгледа предложението на ЕОЗППО за обща рамка за 

оценка на риска и прозрачност на ИППО, за да се насърчава стабилна система на 

стълб 2 в целия Съюз, сравнимост на схемите и да се допринесе за по-добро 

разбиране на ползите и рисковете за потребителите от регулаторните и 

надзорните органи и от самите потребители; 

46. Призовава Комисията да обмисли нови подходи, които биха могли да предоставят 

по-голяма регулаторна гъвкавост на предприятията да тестват продуктите си и да 

им позволяват да използват нововъведения, като в същото време се гарантира 

високо равнище на защита на потребителите и на безопасност; 



 

 

47. Изисква от Комисията да внесе предложение за създаването на европейска 

спестовна сметка, за да се разгърне дългосрочното финансиране и да се подкрепи 

екологичния преход в Европа; 

48. Настоятелно призовава Комисията да разясни използването на разпоредбите „за 

общото благо“, които понастоящем биха могли да се използват по делегиране от 

държавите членки, за да блокират навлизането на нови продукти на своите 

пазари, и да оправомощи ЕНО да бъдат активен посредник между държавите 

членки, когато има противоречащи тълкувания за използването; 

Дългосрочни съображения 

49. Отправя искане към Комисията да проучи допълнително изпълнимостта, 

уместността, предимствата и разходите за премахването на всички пречки пред 

трансграничното предоставяне на финансови услуги, като по този начин 

гарантира вътрешната и трансграничната преносимост в различни части на пазара 

на финансовите услуги на дребно (например по отношение на личните пенсии и 

застрахователните продукти); 

50. Подчертава, че Директивата за ипотечните кредити в момента се транспонира в 

държавите членки или е в процес на прилагане; насърчава Комисията внимателно 

да наблюдава нейното транспониране и прилагане и да анализира въздействието 

на законодателството върху пазара на финансови услуги на дребно; напомня, че 

пречките пред създаването на по-силен единен пазар на ипотеки и потребителски 

кредити остават значителни; насърчава Комисията, при същевременно 

гарантиране на финансова стабилност, да продължи напред, при балансиране на 

неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни с по-добър 

трансграничен достъп до по-добре координирани кредитни регистри, и да 

гарантира, че инциденти, свързани с кредити, при които потребителите са 

неоправдано изложени на рискове при обмен на валута, няма да се повторят; 

51. Призовава Комисията, съвместно с държавите членки, да анализира прилагането и 

въздействието на законодателството на ЕС в областта на финансовите услуги на 

дребно; призовава Комисията и държавите членки да извършат подробен преглед 

на правните пречки и оставащите препятствия пред трансграничните операции и 

пред завършването на изграждането на европейски пазар на финансови услуги на 

дребно; подчертава, че този анализ трябва да вземе предвид особеностите на 

МСП; 

52. Призовава Комисията да анализира какви данни са необходими, за да се позволи 

на кредиторите да оценят кредитоспособността на своите клиенти, и въз основа на 

този анализ да представи предложения за регулиране на този процес на оценка; 

призовава Комисията да разследва допълнително настоящите практики на 

кредитните бюра „във връзка със събирането, обработването и търговията с данни 

на потребителите, за да гарантира, че те са подходящи и не нарушават правата на 

потребителите“; призовава Комисията да предприеме действия в тази област, ако 

е необходимо; 

53. Призовава държавите членки да гарантират, че цифровите комуникации и 

продажби, свързани с финансовите услуги на дребно, са на разположение във 

форми, достъпни за лицата с увреждания, включително посредством уебсайтове и 



 

 

файлове във формати, които могат да бъдат изтеглени; подкрепя пълното 

включване на всички финансови услуги на дребно в рамките на обхвата на 

Директивата относно изискванията за достъпност за продукти и услуги 

(„Европейски акт за достъпността“); 

54. Приветства работата в посока по-голяма прозрачност при ценообразуването на 

услуги за отдаване на автомобили под наем, включително продажбата на 

допълнителни застраховки и други такси; подчертава, че всички такси, 

независимо дали са задължителни или по избор, свързани с отдаването под наем 

на превозно средство, следва да бъдат видими за потребителя на уебсайта на 

дружеството за автомобили под наем или на уебсайта за съпоставяне по ясен и 

добре обозначен начин; припомня на Комисията необходимостта да гарантира 

прилагането на Директивата относно нелоялни търговски практики и приветства 

наскоро приетите нови насоки за изпълнение в светлината на технологичните 

промени; 

55. Припомня извършената работа във връзка с Регламента относно агенциите за 

кредитен рейтинг; призовава Комисията да извърши преглед на въздействието на 

подобно законодателство по отношение на продуктите, продавани на потребители 

на дребно; 

o 

o     o 

56. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 

Комисията. 

 


