
AM\715519EL.doc PE402.858v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων

2007/2201(INI)

26.3.2008

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 86

Σχέδιο έκθεσης
Gianni Pittella
(PE400.585v01-00)

σχετικά με τον ανταγωνισμό: τομεακή έρευνα σχετικά με τις λιανικές 
τραπεζικές υπηρεσίες
(2007/2201(INI))



PE402.858v01-00 2/53 AM\715519EL.doc

Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

AM_Com_NonLegReport



AM\715519EL.doc 3/53 PE402.858v01-00

EL

Τροπολογία 1
John Purvis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την πρόσφατη 
απόφαση σχετικά με τις πολυμερείς 
διατραπεζικές προμήθειες της MasterCard 
εντός του ΕΟΧ,

- έχοντας υπόψη την πρόσφατη 
απόφαση σχετικά με τις πολυμερείς 
διατραπεζικές προμήθειες της MasterCard 
εντός του ΕΟΧ (COMP 34/579
MasterCard),

Or. en

Τροπολογία 2
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Aα. λαμβάνοντας υπόψη τον ουσιαστικό 
ρόλο που διαδραματίζουν οι λιανικές 
τραπεζικές υπηρεσίες στην εφαρμογή, 
όπου αυτό είναι αναγκαίο, των όρων της 
νομισματικής πολιτικής στην αγορά, 
ιδίως στις ΜΜΕ και στους καταναλωτές,

Or. es

Τροπολογία 3
Sahra Wagenknecht

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ba. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση 
στις βασικές τραπεζικές υπηρεσίες 
αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα και ότι 
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τόσο η ΕΕ όσο και κάθε κράτος μέλος
οφείλουν να διαασφαλίζουν ότι ο καθένας
μπορεί να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό,

Or. de

Τροπολογία 4
Ieke van den Burg

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. εκτιμώντας την έλλειψη εναρμόνισης
της πολιτικής καταναλωτών στην ΕΕ και 
την εγγενή πολυπλοκότητα των 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων,

Δ. εκτιμώντας τις δυσκολίες που 
συνοδεύουν την εναρμόνιση της πολιτικής 
καταναλωτών στην ΕΕ και την εγγενή 
πολυπλοκότητα των χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων,

Or. en

Τροπολογία 5
Sahra Wagenknecht

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. εκτιμώντας τη σημασία της πολιτικής 
ανταγωνισμού της ΕΕ για την 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και 
την ομαλή λειτουργία πραγματικά 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλους 
τους φορείς,

E. εκτιμώντας ότι σκοπός της πολιτικής 
ανταγωνισμού της ΕΕ πρέπει να είναι η
αντιμετώπιση των σημερινών 
συγκεντρωτικών τάσεων στον τραπεζικό 
τομέα των κρατών μελών και μεταξύ των 
παρόχων υπηρεσιών διακανονισμού των 
πληρωμών,

Or. de
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Τροπολογία 6
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά E α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ea. εκτιμώντας ότι η ποικιλομορφία των 
νομικών προτύπων και των 
επιχειρηματικών στόχων των 
χρηματοπιστωτικών οντοτήτων στον 
τομέα των λιανικών τραπεζικών 
υπηρεσιών (τράπεζες, ταμιευτήρια, 
συνεταιρισμοί, κλπ.) αποτελεί θεμελιώδες 
πλεονέκτημα για την ευρωπαϊκή 
οικονομία, το οποίο εμπλουτίζει τον 
τομέα, ανταποκρίνεται στην 
πλουραλιστική δομή της αγοράς και 
συμβάλλει στην αύξηση του 
ανταγωνισμού στο πλαίσιο της 
εσωτερικής αγοράς,

Or. es

Τροπολογία 7
John Purvis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. εκτιμώντας την ανάγκη 
εξισορρόπησης ενός υψηλού επιπέδου
προστασίας των καταναλωτών με την ορθή 
λειτουργία της ενιαίας αγοράς,

ΣΤ. εκτιμώντας την ανάγκη 
εξισορρόπησης της προστασίας των 
καταναλωτών με την ορθή λειτουργία της 
ενιαίας αγοράς,

Or. en
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Τροπολογία 8
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υποστηρίζει την ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της Επιτροπής, η οποία 
συνίσταται στην υποστήριξη πολιτικών για 
την εσωτερική αγορά με ορθά 
στοχοθετημένες τομεακές έρευνες· 
εκφράζει, εντούτοις, τη δυσαρέσκειά του 
για την επιλογή της χρονικής στιγμής για 
την εν λόγω τομεακή έρευνα και 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να δώσει 
συνέχεια στο έργο της όταν η οδηγία για 
την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων, η 
οδηγία για τον ενιαίο χώρο πληρωμών σε 
ευρώ (SEPA), οι οδηγίες για τις υπηρεσίες 
πληρωμών, καθώς και η οδηγία για την 
καταναλωτική πίστη θα έχουν επιδείξει 
στην πράξη τα αποτελέσματά τους·

1. υποστηρίζει την ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της Επιτροπής, η οποία 
συνίσταται στην υποστήριξη πολιτικών για 
την εσωτερική αγορά με ορθά 
στοχοθετημένες τομεακές έρευνες· 
εκφράζει, εντούτοις, τη δυσαρέσκειά του 
για το γεγονός ότι δεν εξετάσθηκε ο 
τρόπος εφαρμογής των όρων της 
νομισματικής πολιτικής στην αγορά 
λιανικών υπηρεσιών και για την επιλογή 
της χρονικής στιγμής για την εν λόγω 
τομεακή έρευνα και ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να δώσει συνέχεια στο έργο της 
όταν η οδηγία για την επάρκεια των ιδίων 
κεφαλαίων, η οδηγία για τον ενιαίο χώρο 
πληρωμών σε ευρώ (SEPA), οι οδηγίες για 
τις υπηρεσίες πληρωμών, καθώς και η 
οδηγία για την καταναλωτική πίστη θα 
έχουν επιδείξει στην πράξη τα 
αποτελέσματά τους·

Or. es

Τροπολογία 9
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
η έρευνα της Επιτροπής δεν λαμβάνει 
επαρκώς υπόψη τις ιδιαιτερότητες του 
αυστηρά ρυθμιζόμενου τραπεζικού τομέα 
και το ρόλο του πολιτισμού, των εθίμων 
και των γλωσσών στις επιλογές των 

2. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
η έρευνα της Επιτροπής δεν λαμβάνει 
επαρκώς υπόψη τις ιδιαιτερότητες του 
αυστηρά ρυθμιζόμενου τραπεζικού τομέα 
και το ρόλο του πολιτισμού, των εθίμων 
και των γλωσσών στις επιλογές των 
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καταναλωτών όσον αφορά τα 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα·

καταναλωτών όσον αφορά τα 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα· εκφράζει, 
επιπλέον, την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι η αξιολόγηση εκ μέρους της 
Επιτροπής της ολοκλήρωσης της αγοράς 
στηρίζεται σε ελάχιστους οικονομικούς 
δείκτες και ενδέχεται κατά συνέπεια να 
μην αντικατοπτρίζει δεόντως τα 
χαρακτηριστικά ενός δυναμικά 
αναπτυσσόμενου και ανταγωνιστικού 
τομέα λιανικών τραπεζικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 10
Andrea Losco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
η έρευνα της Επιτροπής δεν λαμβάνει 
επαρκώς υπόψη τις ιδιαιτερότητες του 
αυστηρά ρυθμιζόμενου τραπεζικού τομέα 
και το ρόλο του πολιτισμού, των εθίμων 
και των γλωσσών στις επιλογές των 
καταναλωτών όσον αφορά τα 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα·

2. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
η έρευνα της Επιτροπής δεν λαμβάνει 
επαρκώς υπόψη το γεγονός ότι η έλλειψη 
κινητικότητας των πελατών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σημαίνει πάντα 
χαμηλότερο επίπεδο ανταγωνιστικότητας, 
αλλά υπαγορεύεται συχνά από άλλους 
παράγοντες, όπως η ιδιαιτερότητα του 
αυστηρά ρυθμιζόμενου τραπεζικού τομέα, 
ο ρόλος του πολιτισμού, των εθίμων και 
των γλωσσών στις επιλογές των 
καταναλωτών όσον αφορά τα 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα και η 
μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης που 
αναπτύσσεται συχνά μεταξύ της 
τράπεζας και του πελάτη, ιδίως σε 
περιφερειακό ευρωπαϊκό πλαίσιο·

Or. it



PE402.858v01-00 8/53 AM\715519EL.doc

Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία 11
Ieke van den Burg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
η έρευνα της Επιτροπής δεν λαμβάνει 
επαρκώς υπόψη τις ιδιαιτερότητες του 
αυστηρά ρυθμιζόμενου τραπεζικού τομέα 
και το ρόλο του πολιτισμού, των εθίμων 
και των γλωσσών στις επιλογές των 
καταναλωτών όσον αφορά τα 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα·

2. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
η έρευνα της Επιτροπής δεν λαμβάνει 
επαρκώς υπόψη τις ιδιαιτερότητες του 
αυστηρά ρυθμιζόμενου τραπεζικού τομέα 
και το ρόλο του πολιτισμού, των εθίμων 
και των γλωσσών στις επιλογές των 
καταναλωτών και την προστασία όσον 
αφορά τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 12
Harald Ettl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπενθυμίζει ότι η πολιτική 
ανταγωνισμού είναι ένα ισχυρό εργαλείο 
για την ολοκλήρωση της εσωτερικής 
αγοράς, αλλά ότι η επιδίωξη περισσότερου 
ανταγωνισμού δεν θα πρέπει να οδηγεί 
στην αποδυνάμωση της διαχείρισης 
κινδύνων στον τραπεζικό τομέα και να 
θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα ενός 
ιδιαίτερα ζωτικού και στρατηγικού τομέα 
της παγκόσμιας οικονομίας· τονίζει ότι η 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι 
ουσιώδης για την περαιτέρω ανάπτυξη των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

3. υπενθυμίζει ότι η πολιτική 
ανταγωνισμού είναι ένα ισχυρό εργαλείο 
για την ολοκλήρωση της εσωτερικής 
αγοράς, αλλά ότι η επιδίωξη περισσότερου 
ανταγωνισμού δεν θα πρέπει να οδηγεί 
στην αποδυνάμωση της διαχείρισης 
κινδύνων στον τραπεζικό τομέα και να 
θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα ενός 
ιδιαίτερα ζωτικού και στρατηγικού τομέα 
της παγκόσμιας οικονομίας· τονίζει ότι η 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι 
ουσιώδης για την περαιτέρω ανάπτυξη των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και ότι η 
προώθηση της ενημέρωσης των 
καταναλωτών σχετικά με τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι 
απαραίτητη, προκειμένου να ενισχυθεί ο 
ρόλος τους ως συμμετεχόντων στην 
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αγορά·

Or. de

Τροπολογία 13
John Purvis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπενθυμίζει ότι η πολιτική 
ανταγωνισμού είναι ένα ισχυρό εργαλείο 
για την ολοκλήρωση της εσωτερικής 
αγοράς, αλλά ότι η επιδίωξη περισσότερου 
ανταγωνισμού δεν θα πρέπει να οδηγεί 
στην αποδυνάμωση της διαχείρισης 
κινδύνων στον τραπεζικό τομέα και να 
θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα ενός 
ιδιαίτερα ζωτικού και στρατηγικού τομέα 
της παγκόσμιας οικονομίας· τονίζει ότι η 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι 
ουσιώδης για την περαιτέρω ανάπτυξη των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

3. υπενθυμίζει ότι η πολιτική 
ανταγωνισμού είναι ένα ισχυρό εργαλείο 
για την ολοκλήρωση της εσωτερικής 
αγοράς, αλλά ότι η επιδίωξη περισσότερου 
ανταγωνισμού δεν θα πρέπει να οδηγεί 
στην αποδυνάμωση της διαχείρισης 
κινδύνων στον τραπεζικό τομέα και να 
θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα ενός 
ιδιαίτερα ζωτικού και στρατηγικού τομέα 
της παγκόσμιας οικονομίας· τονίζει ότι η 
εμπιστοσύνη της αγοράς και των 
καταναλωτών είναι εξίσου ουσιώδης για 
την περαιτέρω ανάπτυξη των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 14
Andrea Losco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. επισημαίνει ότι ένα ιδιαίτερα 
κατακερματισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο
αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη της 
διασυνοριακής παροχής τραπεζικών 
υπηρεσιών. Υποστηρίζει, ως εκ τούτου, 
την πρωτοβουλία της Επιτροπής για
επανεξέταση της οδηγίας 2002/65/ΕΚ του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 
σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς 
τους καταναλωτές1, η οποία πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει αναθεώρηση των 
οδηγιών για το ηλεκτρονικό εμπόριο2 και 
για τις ηλεκτρονικές υπογραφές3, ούτως 
ώστε να τους επιτρέψει να επιτύχουν 
αποτελεσματικά τους δεδηλωμένους 
στόχους τους·

Or. it

Τροπολογία 15
Andrea Losco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. είναι της γνώμης ότι ακόμα και η 
εφαρμογή της νομοθεσίας κατά της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες μπορεί να αποτελέσει 
εμπόδιο στην κινητικότητα των πελατών 
όσον αφορά, για παράδειγμα, το άνοιγμα 
διασυνοριακών τρεχούμενων 
λογαριασμών, δεδομένων των 
διαφορετικών προϋποθέσεων
ταυτοποίησης και επαλήθευσης που 
πρέπει να πληρούν οι τράπεζες. Καλεί την 
Επιτροπή να αξιολογήσει την επίδραση 
που έχουν στην κινητικότητα των 
πελατών οι κανόνες που ορίζονται στη 
νομοθεσία κατά της νομιμοποίησης 

                                               
1 ΕΕ L 271 της  9.10.2002, σελ. 16, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2007/64/ΕΚ (ΕΕ L 319 της 
5.12.2007, σελ. 1).
2 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισμένες 
νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην 
εσωτερική αγορά (οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο) (ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σελ. 1).
3 Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1999 σχετικά 
με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές (ΕΕ L 13 της 19.1.2000, σελ. 12).
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εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

Or. it

Τροπολογία 16
Margarita Starkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. ζητεί από την Επιτροπή να
δημοσιεύσει τα πλήρη δεδομένα της 
τομεακής έρευνας συμπεριλαμβανομένων 
ξεχωριστών δεικτών που θα αποδίδονται
στις δραστηριότητες κάθε 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, 
διευκολύνοντας έτσι την αποτελεσματική 
άσκηση πίεσης, η οποία ενδέχεται να 
οδηγήσει σε μείωση του κόστους για τους 
καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 17
Sahra Wagenknecht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. επισημαίνει ότι τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα που προσανατολίζονται στα 
κοινωνικά συμφέροντα ή στα συμφέροντα 
των μελών συμβάλλουν σημαντικά στην 
ανάδυση μιας κοινωνικής Ευρώπης και 
στη σταθερότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών· είναι της 
γνώμης ότι η συνεργασία μεταξύ των 
μεμονωμένων τραπεζών καταθέσεων 
ταμιευτηρίου και των συνεταιριστικών 
τραπεζών δεν περιορίζει τον 
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ανταγωνισμό, αλλά αντίθετα ότι αυτός 
προωθείται μέσω της ύπαρξης δημόσιων 
και συνεταιριστικών τραπεζικών ομίλων·
εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή πολιτική 
ανταγωνισμού δεν πρέπει να εισάγει
άμεσα ή έμμεσα διακρίσεις κατά του 
επιχειρηματικού προτύπου των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που
προσανατολίζονται περισσότερο σε
κοινωνικά συμφέροντα·

Or. de

Τροπολογία 18
Wolf Klinz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί από την Επιτροπή να εργαστεί 
προς την κατεύθυνση της διευκόλυνσης 
της κινητικότητας των πελατών, 
προκειμένου να δίδεται στους 
καταναλωτές η επιλογή να αλλάξουν 
φορέα, γεγονός που θα ενισχύσει τον υγιή 
ανταγωνισμό μεταξύ των φορέων· επιθυμεί 
να δει να διασφαλίζεται η συνέχεια της 
υπηρεσίας ακόμη και κατά το κλείσιμο 
ενός τρεχούμενου λογαριασμού ή κατά τη 
μεταβολή παρόχων υπηρεσιών και να 
αποφεύγεται ενδεχόμενη επικάλυψη 
υπηρεσιών·

4. ζητεί από την Επιτροπή να εργαστεί 
προς την κατεύθυνση της διευκόλυνσης 
της κινητικότητας των πελατών, 
προκειμένου να δίδεται στους 
καταναλωτές η επιλογή να αλλάξουν 
φορέα, γεγονός που θα ενισχύσει τον υγιή 
ανταγωνισμό μεταξύ των φορέων· επιθυμεί 
να δει την απρόσκοπτη παροχή 
υπηρεσιών κατά τη μεταβολή παρόχων 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 19
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί από την Επιτροπή να εργαστεί 
προς την κατεύθυνση της διευκόλυνσης 
της κινητικότητας των πελατών, 
προκειμένου να δίδεται στους 
καταναλωτές η επιλογή να αλλάξουν 
φορέα, γεγονός που θα ενισχύσει τον υγιή 
ανταγωνισμό μεταξύ των φορέων· επιθυμεί 
να δει να διασφαλίζεται η συνέχεια της 
υπηρεσίας ακόμη και κατά το κλείσιμο 
ενός τρεχούμενου λογαριασμού ή κατά τη 
μεταβολή παρόχων υπηρεσιών και να 
αποφεύγεται ενδεχόμενη επικάλυψη 
υπηρεσιών·

4. ζητεί από την Επιτροπή να εργαστεί 
προς την κατεύθυνση της διευκόλυνσης 
της κινητικότητας των πελατών, όπου αυτό 
αποδεικνύεται αναγκαίο, προκειμένου να 
δίδεται στους καταναλωτές η επιλογή να 
αλλάξουν φορέα, γεγονός που θα ενισχύσει 
τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των φορέων· 
επιθυμεί να δει να παρέχεται η συνέχεια 
της υπηρεσίας καθ’ όλη την περίοδο κατά 
την οποία προσφέρεται η δυνατότητα 
αλλαγής υπηρεσιών ακόμη και κατά το 
κλείσιμο ενός τρεχούμενου λογαριασμού ή 
κατά τη μεταβολή παρόχων υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 20
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί από την Επιτροπή να εργαστεί 
προς την κατεύθυνση της διευκόλυνσης 
της κινητικότητας των πελατών, 
προκειμένου να δίδεται στους 
καταναλωτές η επιλογή να αλλάξουν
φορέα, γεγονός που θα ενισχύσει τον υγιή 
ανταγωνισμό μεταξύ των φορέων· επιθυμεί 
να δει να διασφαλίζεται η συνέχεια της 
υπηρεσίας ακόμη και κατά το κλείσιμο
ενός τρεχούμενου λογαριασμού ή κατά τη 
μεταβολή παρόχων υπηρεσιών και να 
αποφεύγεται ενδεχόμενη επικάλυψη 
υπηρεσιών·

4. ζητεί από την Επιτροπή να εργαστεί 
προς την κατεύθυνση της διευκόλυνσης 
της κινητικότητας των πελατών, 
προκειμένου να δίδεται στους 
καταναλωτές η επιλογή να αλλάξουν 
φορέα, γεγονός που θα ενισχύσει τον υγιή 
ανταγωνισμό μεταξύ των φορέων· επιθυμεί 
να δει να διασφαλίζεται, στον μεγαλύτερο 
δυνατό βαθμό, η συνέχεια της υπηρεσίας 
ακόμη και κατά την αλλαγή ενός 
τρεχούμενου λογαριασμού ή κατά τη 
μεταβολή παρόχων υπηρεσιών·

Or. en
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Τροπολογία 21
John Purvis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί από την Επιτροπή να εργαστεί 
προς την κατεύθυνση της διευκόλυνσης 
της κινητικότητας των πελατών, 
προκειμένου να δίδεται στους
καταναλωτές η επιλογή να αλλάξουν 
φορέα, γεγονός που θα ενισχύσει τον υγιή 
ανταγωνισμό μεταξύ των φορέων· επιθυμεί 
να δει να διασφαλίζεται η συνέχεια της 
υπηρεσίας ακόμη και κατά το κλείσιμο 
ενός τρεχούμενου λογαριασμού ή κατά τη 
μεταβολή παρόχων υπηρεσιών και να 
αποφεύγεται ενδεχόμενη επικάλυψη 
υπηρεσιών·

4. ζητεί από την Επιτροπή να
παρακολουθήσει την πρόοδο των κρατών 
μελών προς την κατεύθυνση της 
διευκόλυνσης της κινητικότητας των 
πελατών, προκειμένου οι καταναλωτές να 
μπορούν ευκολότερα να αλλάξουν φορέα, 
γεγονός που θα ενισχύσει τον υγιή 
ανταγωνισμό μεταξύ των φορέων· επιθυμεί 
να δει να διασφαλίζεται η συνέχεια της 
υπηρεσίας ακόμη και κατά το κλείσιμο 
ενός τρεχούμενου λογαριασμού ή κατά τη 
μεταβολή παρόχων υπηρεσιών και να 
αποφεύγεται ενδεχόμενη επικάλυψη 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 22
Harald Ettl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. ζητεί η απλοποίηση των διατάξεων 
που διέπουν τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες και η κατάργηση των φραγμών 
στην κινητικότητα των πελατών να μην 
οδηγήσουν σε μείωση του επιπέδου 
προστασίας των καταναλωτών στα 
κράτη μέλη·

Or. de
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Τροπολογία 23
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. συστήνει την υιοθέτηση χαμηλών ή 
μηδενικών εξόδων κλεισίματος, 
προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
κινητικότητα και ο ανταγωνισμός· ζητεί 
από την Επιτροπή να προσδιορίσει τις 
βέλτιστες πρακτικές για ταχείες και 
αποτελεσματικές διαδικασίες όσον αφορά 
την αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη διάρκεια της 
διαδικασίας όσο και τις επιβαρύνσεις που 
συνδέονται με αυτήν· είναι της γνώμης ότι 
η αλλαγή τρεχούμενων λογαριασμών δεν 
θα πρέπει να προκαλεί καμία ζημία στους 
πελάτες· αντιτίθεται σε οιαδήποτε άσκοπη 
συμβατική σχέση η οποία παρεμποδίζει 
την κινητικότητα των πελατών·

5. συστήνει την υιοθέτηση 
δικαιολογημένων μόνο εξόδων 
κλεισίματος, προκειμένου να ενθαρρυνθεί 
η κινητικότητα και ο ανταγωνισμός· ζητεί 
από την Επιτροπή να διεξαγάγει σε βάθος 
ανάλυση που θα περιλαμβάνει το κόστος 
και τα πλεονεκτήματα των υφιστάμενων 
εθνικών κωδίκων και πρακτικών προτού
προσδιορίσει τις βέλτιστες πρακτικές για 
ταχείες και αποτελεσματικές διαδικασίες 
όσον αφορά την αλλαγή τραπεζικού 
λογαριασμού, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη 
διάρκεια της διαδικασίας όσο και τις 
επιβαρύνσεις που συνδέονται με αυτήν· 
είναι της γνώμης ότι η αλλαγή 
τρεχούμενων λογαριασμών δεν θα πρέπει 
να προκαλεί καμία ζημία στους πελάτες· 
αντιτίθεται σε οιαδήποτε άσκοπη 
συμβατική σχέση η οποία παρεμποδίζει 
την κινητικότητα των πελατών·

Or. en

Τροπολογία 24
Gianni Pittella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. συστήνει την υιοθέτηση χαμηλών ή 
μηδενικών εξόδων κλεισίματος, 
προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
κινητικότητα και ο ανταγωνισμός· ζητεί 
από την Επιτροπή να προσδιορίσει τις 
βέλτιστες πρακτικές για ταχείες και 
αποτελεσματικές διαδικασίες όσον αφορά 

5. συστήνει την υιοθέτηση χαμηλών ή 
μηδενικών εξόδων κλεισίματος, 
προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
κινητικότητα και ο ανταγωνισμός· 
ενθαρρύνει τους φορείς που 
δρατηριοποιούνται στον τομέα να 
προσδιορίσουν τις βέλτιστες πρακτικές για 
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την αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη διάρκεια της 
διαδικασίας όσο και τις επιβαρύνσεις που 
συνδέονται με αυτήν· είναι της γνώμης ότι 
η αλλαγή τρεχούμενων λογαριασμών δεν 
θα πρέπει να προκαλεί καμία ζημία στους 
πελάτες· αντιτίθεται σε οιαδήποτε άσκοπη 
συμβατική σχέση η οποία παρεμποδίζει 
την κινητικότητα των πελατών·

ταχείες και αποτελεσματικές διαδικασίες 
όσον αφορά την αλλαγή τραπεζικού 
λογαριασμού σε εθνικό επίπεδο, 
λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις υφιστάμενες 
βέλτιστες πρακτικές και τη διάρκεια της 
διαδικασίας όσο και τις επιβαρύνσεις που 
συνδέονται με αυτήν· είναι της γνώμης ότι 
η αλλαγή τρεχούμενων λογαριασμών δεν 
θα πρέπει να προκαλεί καμία ζημία στους 
πελάτες· αντιτίθεται σε οιαδήποτε άσκοπη 
συμβατική σχέση η οποία παρεμποδίζει 
την κινητικότητα των πελατών·

Or. it

Τροπολογία 25
John Purvis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. συστήνει την υιοθέτηση χαμηλών ή 
μηδενικών εξόδων κλεισίματος, 
προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
κινητικότητα και ο ανταγωνισμός· ζητεί 
από την Επιτροπή να προσδιορίσει τις 
βέλτιστες πρακτικές για ταχείες και 
αποτελεσματικές διαδικασίες όσον αφορά 
την αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη διάρκεια της 
διαδικασίας όσο και τις επιβαρύνσεις που 
συνδέονται με αυτήν· είναι της γνώμης ότι 
η αλλαγή τρεχούμενων λογαριασμών δεν 
θα πρέπει να προκαλεί καμία ζημία στους 
πελάτες· αντιτίθεται σε οιαδήποτε άσκοπη 
συμβατική σχέση η οποία παρεμποδίζει 
την κινητικότητα των πελατών·

5. συστήνει την υιοθέτηση χαμηλών ή 
μηδενικών εξόδων κλεισίματος, 
προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
κινητικότητα και ο ανταγωνισμός· καλεί 
τον τραπεζικό κλάδο της ΕΕ να 
αναπτυχθεί και ζητεί από την Επιτροπή να 
παρακολουθήσει και να διαδώσει τις 
βέλτιστες πρακτικές για ταχείες και 
αποτελεσματικές διαδικασίες όσον αφορά 
την αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη διάρκεια της 
διαδικασίας όσο και τις επιβαρύνσεις που 
συνδέονται με αυτήν· είναι της γνώμης ότι 
η αλλαγή τρεχούμενων λογαριασμών δεν 
θα πρέπει να προκαλεί καμία ζημία στους 
πελάτες· αντιτίθεται σε οιαδήποτε άσκοπη 
συμβατική σχέση η οποία παρεμποδίζει 
την κινητικότητα των πελατών·

Or. en
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Τροπολογία 26
Wolf Klinz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. συστήνει την υιοθέτηση χαμηλών ή 
μηδενικών εξόδων κλεισίματος, 
προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
κινητικότητα και ο ανταγωνισμός· ζητεί 
από την Επιτροπή να προσδιορίσει τις
βέλτιστες πρακτικές για ταχείες και 
αποτελεσματικές διαδικασίες όσον αφορά 
την αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη διάρκεια της 
διαδικασίας όσο και τις επιβαρύνσεις που 
συνδέονται με αυτήν· είναι της γνώμης ότι 
η αλλαγή τρεχούμενων λογαριασμών δεν 
θα πρέπει να προκαλεί καμία ζημία στους 
πελάτες· αντιτίθεται σε οιαδήποτε άσκοπη 
συμβατική σχέση η οποία παρεμποδίζει 
την κινητικότητα των πελατών·

5. συστήνει την υιοθέτηση χαμηλών ή 
μηδενικών εξόδων κλεισίματος, 
προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
κινητικότητα και ο ανταγωνισμός· 
ενθαρρύνει τον κλάδο να παράσχει
βέλτιστες πρακτικές για ταχείες και 
αποτελεσματικές διαδικασίες όσον αφορά 
την αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη διάρκεια της 
διαδικασίας όσο και τις επιβαρύνσεις που 
συνδέονται με αυτήν· είναι της γνώμης ότι 
η αλλαγή τρεχούμενων λογαριασμών δεν 
θα πρέπει να προκαλεί καμία ζημία στους 
πελάτες· αντιτίθεται σε οιαδήποτε άσκοπη 
συμβατική σχέση η οποία παρεμποδίζει 
την κινητικότητα των πελατών·

Or. en

Τροπολογία 27
Cornelis Visser

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. συστήνει την υιοθέτηση χαμηλών ή 
μηδενικών εξόδων κλεισίματος, 
προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
κινητικότητα και ο ανταγωνισμός· ζητεί 
από την Επιτροπή να προσδιορίσει τις 
βέλτιστες πρακτικές για ταχείες και 
αποτελεσματικές διαδικασίες όσον αφορά 
την αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη διάρκεια της 

5. συστήνει την υιοθέτηση χαμηλών ή 
μηδενικών εξόδων κλεισίματος, 
προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
κινητικότητα και ο ανταγωνισμός· συνιστά
ταχείες και αποτελεσματικές διαδικασίες 
όσον αφορά την αλλαγή τραπεζικού 
λογαριασμού, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη 
διάρκεια της διαδικασίας όσο και τις 
επιβαρύνσεις που συνδέονται με αυτήν· 
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διαδικασίας όσο και τις επιβαρύνσεις που 
συνδέονται με αυτήν· είναι της γνώμης ότι 
η αλλαγή τρεχούμενων λογαριασμών δεν 
θα πρέπει να προκαλεί καμία ζημία στους 
πελάτες· αντιτίθεται σε οιαδήποτε άσκοπη 
συμβατική σχέση η οποία παρεμποδίζει 
την κινητικότητα των πελατών·

είναι της γνώμης ότι η αλλαγή 
τρεχούμενων λογαριασμών δεν θα πρέπει 
να προκαλεί καμία ζημία στους πελάτες· 
αντιτίθεται σε οιαδήποτε άσκοπη 
συμβατική σχέση η οποία παρεμποδίζει 
την κινητικότητα των πελατών·

Or. nl

Τροπολογία 28
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. υπογραμμίζει ότι, όσον αφορά τα 
συνδεόμενα προϊόντα, πρέπει να γίνει 
σαφής διάκριση μεταξύ του συνδυασμού 
προϊόντων που είναι ωφέλιμος τόσο για 
τον πελάτη όσο και για την τράπεζα και 
κοινός για όλους τους τομείς της 
οικονομίας, αφενός, και των πρακτικών 
που οδηγούν σε αθέμιτο ανταγωνισμό,
αφετέρου·

Or. en

Τροπολογία 29
Sahra Wagenknecht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει 
μελέτη σχετικά με την πρόσβαση σε 
βασικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να 
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αναπτύξει βέλτιστες πρακτικές που θα 
αφορούν τρόπους βελτίωσης του
επιπέδου παροχής λογαριασμών και 
αντιμετώπισης του προβλήματος των 
ανθρώπων που δεν διαθέτουν
λογαριασμό·

Or. de

Τροπολογία 30
Gianni Pittella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. είναι της γνώμης ότι η πληροφόρηση 
των καταναλωτών είναι ουσιαστική, αλλά 
όχι αρκετή, αφ’ εαυτής, για να 
διασφαλίσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των 
τραπεζών· ζητεί καλύτερης ποιότητας και 
πιο εύληπτες πληροφορίες· θεωρεί ότι, επί 
του παρόντος, είναι δύσκολο και δαπανηρό 
για τους πολίτες να αποκτήσουν τέτοιου 
είδους πληροφορίες·

6. είναι της γνώμης ότι η πληροφόρηση 
των καταναλωτών είναι θεμελιώδης για τη 
διασφάλιση του ανταγωνισμού μεταξύ 
των τραπεζών· ζητεί καλύτερης ποιότητας 
και πιο εύληπτες πληροφορίες, στις οποίες 
θα έχουν έτσι πραγματικά πρόσβαση οι
καταναλωτές· θεωρεί ότι, επί του 
παρόντος, είναι δύσκολο και δαπανηρό για 
τους πολίτες να αποκτήσουν τέτοιου είδους 
πληροφορίες· ζητεί την ανάπτυξη 
προγραμμάτων οικονομικής εκπαίδευσης 
που θα στοχεύουν στην αύξηση της 
ενημέρωσης των καταναλωτών όσον 
αφορά τις επιλογές οικονομικής 
διαχείρισης που διαθέτουν·

Or. it

Τροπολογία 31
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. είναι της γνώμης ότι η πληροφόρηση 6. είναι της γνώμης ότι η πληροφόρηση 
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των καταναλωτών είναι ουσιαστική, αλλά 
όχι αρκετή, αφ’ εαυτής, για να διασφαλίσει 
τον ανταγωνισμό μεταξύ των τραπεζών· 
ζητεί καλύτερης ποιότητας και πιο 
εύληπτες πληροφορίες· θεωρεί ότι, επί του 
παρόντος, είναι δύσκολο και δαπανηρό για 
τους πολίτες να αποκτήσουν τέτοιου είδους 
πληροφορίες·

των καταναλωτών είναι ουσιαστική, αλλά 
όχι αρκετή, αφ’ εαυτής, για να διασφαλίσει 
τον ανταγωνισμό μεταξύ των τραπεζών· 
ζητεί καλύτερης ποιότητας και πιο 
εύληπτες πληροφορίες· θεωρεί ότι, επί του 
παρόντος, σε ορισμένα κράτη μέλη είναι 
δύσκολο για τους πολίτες να αποκτήσουν 
τέτοιου είδους πληροφορίες·

Or. en

Τροπολογία 32
Andrea Losco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. είναι της γνώμης ότι η πληροφόρηση 
των καταναλωτών είναι ουσιαστική, αλλά 
όχι αρκετή, αφ’ εαυτής, για να διασφαλίσει 
τον ανταγωνισμό μεταξύ των τραπεζών· 
ζητεί καλύτερης ποιότητας και πιο 
εύληπτες πληροφορίες· θεωρεί ότι, επί του 
παρόντος, είναι δύσκολο και δαπανηρό
για τους πολίτες να αποκτήσουν τέτοιου 
είδους πληροφορίες·

6. είναι της γνώμης ότι η πληροφόρηση 
των καταναλωτών είναι ουσιαστική, αλλά 
όχι αρκετή, αφ’ εαυτής, για να διασφαλίσει 
τον ανταγωνισμό μεταξύ των τραπεζών· 
ζητεί καλύτερης ποιότητας και πιο 
εύληπτες πληροφορίες· θεωρεί ότι, επί του 
παρόντος, είναι επαχθές για τους πολίτες 
να αποκτήσουν τέτοιου είδους 
πληροφορίες·

Or. it

Τροπολογία 33
Cornelis Visser

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. είναι της γνώμης ότι η πληροφόρηση 
των καταναλωτών είναι ουσιαστική, αλλά 
όχι αρκετή, αφ’ εαυτής, για να διασφαλίσει 

6. είναι της γνώμης ότι η πληροφόρηση 
των καταναλωτών είναι ουσιαστική, αλλά 
όχι αρκετή, αφ’ εαυτής, για να διασφαλίσει 
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τον ανταγωνισμό μεταξύ των τραπεζών· 
ζητεί καλύτερης ποιότητας και πιο 
εύληπτες πληροφορίες· θεωρεί ότι, επί του 
παρόντος, είναι δύσκολο και δαπανηρό για 
τους πολίτες να αποκτήσουν τέτοιου είδους 
πληροφορίες·

τον ανταγωνισμό μεταξύ των τραπεζών· 
ζητεί καλύτερης ποιότητας, πιο εύληπτες 
και πιο συνοπτικές πληροφορίες· θεωρεί 
ότι, επί του παρόντος, είναι δύσκολο και 
δαπανηρό για τους πολίτες να αποκτήσουν 
τέτοιου είδους πληροφορίες·

Or. nl

Τροπολογία 34
Alexander Radwan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6a. υποστηρίζει τις προσπάθειες που 
καταβάλλει η Επιτροπή και ο κλάδος
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για τη
βελτίωση του επιπέδου γνώσεων των
καταναλωτών σχετικά με τα προϊόντα 
των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και 
για τη λειτουργία εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων στον τομέα αυτό, καθώς 
οι πληροφορίες που διατίθενται από τους 
παρόχους προϊόντων χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών πρέπει να μπορούν να γίνουν
κατανοητές και να αξιοποιηθούν από 
τους πελάτες·

Or. de

Τροπολογία 35
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6a. αναγνωρίζει την ένταση που υπάρχει 
μεταξύ της πρόληψης του υπερβολικού 
όγκου πληροφοριών και της παροχής 
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στους πελάτες επαρκούς πληροφόρησης·
υποστηρίζει την ποιότητα έναντι της 
ποσότητας των πληροφοριών· ζητεί από
την Επιτροπή, ως εκ τούτου, να καλέσει 
τις οργανώσεις καταναλωτών,
προκειμένου να καθορίσουν ποιες 
πληροφορίες θεωρούν ότι είναι αναγκαίες 
ώστε να διευκολύνουν τους καταναλωτές 
να κάνουν σωστές επιλογές·

Or. en

Τροπολογία 36
Margarita Starkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6a. τα ιδρύματα παροχής λιανικών 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών πρέπει να
έχουν την άδεια να δώσουν ή να λάβουν
ορισμένα κίνητρα μόνο εφόσον αυτά 
υπόκεινται σε συγκεκριμένους όρους και 
με την προϋπόθεση ότι ανακοινώνονται 
στον πελάτη ή δίνονται σε αυτόν ή από 
αυτόν ή σε ή από εκπρόσωπο αυτού·

Or. en

Τροπολογία 37
John Purvis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί από την Επιτροπή να εργαστεί για 
την επιβολή της υποχρέωσης στις 
τράπεζες να παρέχουν στους καταναλωτές, 

7. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη 
τις υφιστάμενες εθνικές 
αυτορρυθμιστικές διατάξεις κατά την 
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πριν από το άνοιγμα ενός λογαριασμού, 
ένα ενιαίο έγγραφο που θα συνοψίζει τις 
λεπτομέρειες για όλες τις επιβαρύνσεις, 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους 
κλεισίματος·

εξέταση της υποχρέωσης των τραπεζών
να παρέχουν στους καταναλωτές, πριν από 
το άνοιγμα ενός λογαριασμού, ένα ενιαίο 
έγγραφο που θα συνοψίζει τις λεπτομέρειες 
για όλες τις επιβαρύνσεις, 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους 
κλεισίματος·

Or. en

Τροπολογία 38
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί από την Επιτροπή να εργαστεί για 
την επιβολή της υποχρέωσης στις
τράπεζες να παρέχουν στους καταναλωτές, 
πριν από το άνοιγμα ενός λογαριασμού, 
ένα ενιαίο έγγραφο που θα συνοψίζει τις 
λεπτομέρειες για όλες τις επιβαρύνσεις, 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους 
κλεισίματος·

7. ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει 
τις τράπεζες να παρέχουν στους 
καταναλωτές, πριν από το άνοιγμα ενός 
λογαριασμού, ένα ενιαίο έγγραφο με σαφή 
διατύπωση που θα συνοψίζει τις 
λεπτομέρειες για όλες τις επιβαρύνσεις·

Or. en

Τροπολογία 39
Sharon Bowles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί από την Επιτροπή να εργαστεί για 
την επιβολή της υποχρέωσης στις τράπεζες 
να παρέχουν στους καταναλωτές, πριν από 
το άνοιγμα ενός λογαριασμού, ένα ενιαίο 
έγγραφο που θα συνοψίζει τις
λεπτομέρειες για όλες τις επιβαρύνσεις, 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους 

7. ζητεί από την Επιτροπή να εργαστεί για
την επιβολή της υποχρέωσης στις τράπεζες 
να παρέχουν στους καταναλωτές, πριν από 
το άνοιγμα ενός λογαριασμού, μία 
περιληπτική συγκεντρωτική αναφορά που 
θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες για όλες τις 
επιβαρύνσεις, συμπεριλαμβανομένου του 
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κλεισίματος· κόστους κλεισίματος·

Or. en

Τροπολογία 40
Cornelis Visser

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί από την Επιτροπή να εργαστεί για 
την επιβολή της υποχρέωσης στις τράπεζες 
να παρέχουν στους καταναλωτές, πριν από 
το άνοιγμα ενός λογαριασμού, ένα ενιαίο 
έγγραφο που θα συνοψίζει τις 
λεπτομέρειες για όλες τις επιβαρύνσεις, 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους 
κλεισίματος·

7. ζητεί από την Επιτροπή να εργαστεί για 
την επιβολή της υποχρέωσης στις τράπεζες 
να παρέχουν στους καταναλωτές, πριν από 
το άνοιγμα ενός λογαριασμού, ένα φύλλο 
χαρτιού Α4 που θα συνοψίζει όλες τις 
επιβαρύνσεις, συμπεριλαμβανομένου του 
κόστους κλεισίματος·

Or. nl

Τροπολογία 41
Cornelis Visser

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. συστήνει τη δημιουργία ενός ενιαίου 
ευρωπαϊκού ενημερωτικού φυλλαδίου για 
τους παρόχους υπηρεσιών όπου θα 
περιγράφονται τα βασικά προϊόντα τους, 
τα σχετικά έξοδα και οι όροι και το οποίο 
θα επιτρέψει την εύκολη και διαφανή 
σύγκριση που δεν είναι επί του παρόντος 
δυνατή σε συνδεόμενες πωλήσεις 
προϊόντων· συστήνει τη δημιουργία μιας 
ανεξάρτητης ευρωπαϊκής ελεγκτικής 
αρχής η οποία θα εγγυάται την ποιότητα 

διαγράφεται
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των πληροφοριών που παρέχονται, καθώς 
και μιας πανευρωπαϊκής μηχανής 
αναζήτησης που θα επιτρέπει την εύκολη 
και δωρεάν διασυνοριακή σύγκριση·

Or. nl

Τροπολογία 42
John Purvis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. συστήνει τη δημιουργία ενός ενιαίου 
ευρωπαϊκού ενημερωτικού φυλλαδίου για 
τους παρόχους υπηρεσιών όπου θα 
περιγράφονται τα βασικά προϊόντα τους, 
τα σχετικά έξοδα και οι όροι και το οποίο 
θα επιτρέψει την εύκολη και διαφανή 
σύγκριση που δεν είναι επί του παρόντος 
δυνατή σε συνδεόμενες πωλήσεις 
προϊόντων· συστήνει τη δημιουργία μιας 
ανεξάρτητης ευρωπαϊκής ελεγκτικής 
αρχής η οποία θα εγγυάται την ποιότητα 
των πληροφοριών που παρέχονται, καθώς 
και μιας πανευρωπαϊκής μηχανής 
αναζήτησης που θα επιτρέπει την εύκολη 
και δωρεάν διασυνοριακή σύγκριση·

8. επικροτεί τη μελέτη της Επιτροπής 
σχετικά με το ρυθμιστικό τοπίο που 
αφορά τα λιανικά επενδυτικά προϊόντα
και ελπίζει ότι αυτή θα οδηγήσει σε 
καλύτερη δημοσιοποίηση του κόστους, 
των κινδύνων και των όρων, και 
επομένως θα παράσχει τη δυνατότητα για 
χρήσιμες διασυνοριακές συγκρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 43
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. συστήνει τη δημιουργία ενός ενιαίου 
ευρωπαϊκού ενημερωτικού φυλλαδίου για 
τους παρόχους υπηρεσιών όπου θα 

8. συστήνει τη δημιουργία ενός 
εθελοντικού ενιαίου ευρωπαϊκού 
προτύπου για την παροχή πληροφοριών 
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περιγράφονται τα βασικά προϊόντα τους, 
τα σχετικά έξοδα και οι όροι και το οποίο 
θα επιτρέψει την εύκολη και διαφανή 
σύγκριση που δεν είναι επί του παρόντος 
δυνατή σε συνδεόμενες πωλήσεις 
προϊόντων· συστήνει τη δημιουργία μιας 
ανεξάρτητης ευρωπαϊκής ελεγκτικής 
αρχής η οποία θα εγγυάται την ποιότητα 
των πληροφοριών που παρέχονται, καθώς 
και μιας πανευρωπαϊκής μηχανής 
αναζήτησης που θα επιτρέπει την εύκολη 
και δωρεάν διασυνοριακή σύγκριση·

από τους προμηθευτές προς τους πελάτες 
σχετικά με τα βασικά προϊόντα τους, τα 
σχετικά έξοδα και τους όρους, το οποίο θα 
επιτρέψει την εύκολη και διαφανή 
σύγκριση που δεν είναι επί του παρόντος 
δυνατή σε συνδεόμενες πωλήσεις 
προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 44
Wolf Klinz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. συστήνει τη δημιουργία ενός ενιαίου 
ευρωπαϊκού ενημερωτικού φυλλαδίου για 
τους παρόχους υπηρεσιών όπου θα 
περιγράφονται τα βασικά προϊόντα τους, 
τα σχετικά έξοδα και οι όροι και το οποίο 
θα επιτρέψει την εύκολη και διαφανή 
σύγκριση που δεν είναι επί του παρόντος 
δυνατή σε συνδεόμενες πωλήσεις 
προϊόντων· συστήνει τη δημιουργία μιας 
ανεξάρτητης ευρωπαϊκής ελεγκτικής 
αρχής η οποία θα εγγυάται την ποιότητα 
των πληροφοριών που παρέχονται, καθώς 
και μιας πανευρωπαϊκής μηχανής 
αναζήτησης που θα επιτρέπει την εύκολη 
και δωρεάν διασυνοριακή σύγκριση·

8. συστήνει τη δημιουργία ενός ενιαίου 
ευρωπαϊκού προτύπου για την παροχή 
πληροφοριών από τους προμηθευτές προς 
τους πελάτες σχετικά με τα βασικά 
προϊόντα τους, τα σχετικά έξοδα και τους
όρους, το οποίο θα επιτρέψει την εύκολη 
και διαφανή σύγκριση·

Or. en



AM\715519EL.doc 27/53 PE402.858v01-00

EL

Τροπολογία 45
Margarita Starkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. συστήνει τη δημιουργία ενός ενιαίου 
ευρωπαϊκού ενημερωτικού φυλλαδίου για 
τους παρόχους υπηρεσιών όπου θα 
περιγράφονται τα βασικά προϊόντα τους, 
τα σχετικά έξοδα και οι όροι και το οποίο 
θα επιτρέψει την εύκολη και διαφανή 
σύγκριση που δεν είναι επί του παρόντος 
δυνατή σε συνδεόμενες πωλήσεις 
προϊόντων· συστήνει τη δημιουργία μιας 
ανεξάρτητης ευρωπαϊκής ελεγκτικής 
αρχής η οποία θα εγγυάται την ποιότητα 
των πληροφοριών που παρέχονται, καθώς 
και μιας πανευρωπαϊκής μηχανής 
αναζήτησης που θα επιτρέπει την εύκολη 
και δωρεάν διασυνοριακή σύγκριση·

8. συστήνει τη δημιουργία ενός ενιαίου 
ευρωπαϊκού ενημερωτικού φυλλαδίου για 
τους παρόχους υπηρεσιών όπου θα 
περιγράφονται τα βασικά προϊόντα τους, 
τα σχετικά έξοδα και οι όροι και το οποίο 
θα επιτρέψει την εύκολη και διαφανή 
σύγκριση που δεν είναι επί του παρόντος 
δυνατή σε συνδεόμενες πωλήσεις 
προϊόντων· ζητεί τη δημοσιοποίηση του 
κόστους της αλυσίδας αξίας των 
λιανικών χρηματοπιστωτικών προϊόντων,
ούτως ώστε ναδιασφαλισθούν ίσοι όροι 
ανταγωνισμού· ζητεί από τα κράτη μέλη 
να εξετάσουν το ενδεχόμενο δημιουργίας
μιας αρχής αποτελούμενης από 
ανεξάρτητους εθνικούς διαμεσολαβητές, 
οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 46
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. συστήνει τη δημιουργία ενός ενιαίου 
ευρωπαϊκού ενημερωτικού φυλλαδίου για 
τους παρόχους υπηρεσιών όπου θα 
περιγράφονται τα βασικά προϊόντα τους, 
τα σχετικά έξοδα και οι όροι και το οποίο 
θα επιτρέψει την εύκολη και διαφανή 
σύγκριση που δεν είναι επί του παρόντος 
δυνατή σε συνδεόμενες πωλήσεις 
προϊόντων· συστήνει τη δημιουργία μιας 

8. συστήνει τη δημιουργία ενός ενιαίου 
ευρωπαϊκού ενημερωτικού φυλλαδίου για 
τους παρόχους υπηρεσιών όπου θα 
περιγράφονται τα βασικά προϊόντα τους, 
τα σχετικά έξοδα και οι όροι και το οποίο 
θα επιτρέψει την εύκολη και διαφανή 
σύγκριση όπου δεν είναι επί του παρόντος 
δυνατή σε συνδεόμενες πωλήσεις 
προϊόντων·
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ανεξάρτητης ευρωπαϊκής ελεγκτικής 
αρχής η οποία θα εγγυάται την ποιότητα 
των πληροφοριών που παρέχονται, καθώς 
και μιας πανευρωπαϊκής μηχανής 
αναζήτησης που θα επιτρέπει την εύκολη 
και δωρεάν διασυνοριακή σύγκριση·

Or. en

Τροπολογία 47
Gianni Pittella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. συστήνει τη δημιουργία ενός ενιαίου 
ευρωπαϊκού ενημερωτικού φυλλαδίου για 
τους παρόχους υπηρεσιών όπου θα 
περιγράφονται τα βασικά προϊόντα τους, 
τα σχετικά έξοδα και οι όροι και το οποίο 
θα επιτρέψει την εύκολη και διαφανή 
σύγκριση που δεν είναι επί του παρόντος 
δυνατή σε συνδεόμενες πωλήσεις 
προϊόντων· συστήνει τη δημιουργία μιας 
ανεξάρτητης ευρωπαϊκής ελεγκτικής αρχής 
η οποία θα εγγυάται την ποιότητα των 
πληροφοριών που παρέχονται, καθώς και 
μιας πανευρωπαϊκής μηχανής 
αναζήτησης που θα επιτρέπει την εύκολη 
και δωρεάν διασυνοριακή σύγκριση·

8. συστήνει τη δημιουργία ενός ενιαίου 
ευρωπαϊκού ενημερωτικού φυλλαδίου που 
θα περιλαμβάνει ένα τμήμα στο οποίο θα 
απαριθμούνται τα στοιχεία τυποιημένου
κόστους για τις διάφορες χώρες και το 
οποίο θα επιτρέψει την εύκολη και 
διαφανή σύγκριση που δεν είναι επί του 
παρόντος δυνατή σε συνδεόμενες 
πωλήσεις προϊόντων· συστήνει τη 
δημιουργία μιας ανεξάρτητης ευρωπαϊκής 
ελεγκτικής αρχής η οποία θα εγγυάται την 
ποιότητα των πληροφοριών που 
παρέχονται, καθώς και μιας ευρωπαϊκής 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα 
επιτρέπει στον πελάτη/ χρήστη να έχει 
πρόσβαση σε μεμονωμένες εθνικές 
συγκριτικές πλατφόρμες·

Or. it

Τροπολογία 48
Donata Gottardi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. υπενθυμίζει τη σημασία της 
ανάπτυξης της οικονομικής εκπαίδευσης
ως συμπλήρωμα στην επαρκή προστασία 
των καταναλωτών, ιδίως στον τομέα των 
λιανικών τραπεζικών υπηρεσιών (για 
παράδειγμα δανείων, υποθηκών,
διαφοροποιημένων και ασφαλών 
αποταμιεύσεων και επενδύσεων)· ζητεί 
από τα κράτη μέλη και τον τραπεζικό 
τομέα να αναλάβουν και να συντονίσουν
μέτρα για την αύξηση των οικονομικών
γνώσεων των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των 
νέων, των υπαλλήλων και των 
συνταξιούχων, με στόχο την εκπαίδευση 
και την ενίσχυση των καταναλωτών, 
ούτως ώστε να είναι σε θέση να 
αναζητήσουν καλύτερα, φθηνότερα και 
καταλληλότερα προϊόντα και υπηρεσίες,
και την προαγωγή του ανταγωνισμού, της
ποιότητας και της καινοτομίας στο 
πλαίσιο του τραπεζικού κλάδου·
υπενθυμίζει ότι οι επενδυτές που νιώθουν 
σιγουριά μπορούν να παράσχουν επιπλέον 
ρευστότητα στις κεφαλαιαγορές·

Or. en

Τροπολογία 49
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει τη σημασία αξιόπιστων 
δεδομένων προκειμένου οι τράπεζες να 
χορηγούν πιστώσεις, προσβάσιμες σε 
δίκαιη και διαφανή βάση· εμμένει, 
εντούτοις, στην αναγκαιότητα προστασίας 
των προσωπικών δεδομένων των 
καταναλωτών· ζητεί από την Επιτροπή να 

9. τονίζει τη σημασία αξιόπιστων 
δεδομένων προκειμένου οι τράπεζες να 
χορηγούν πιστώσεις, προσβάσιμες σε 
δίκαιη και διαφανή βάση· εμμένει, 
εντούτοις, στην αναγκαιότητα προστασίας 
των προσωπικών δεδομένων των 
καταναλωτών, καθώς και των
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υποβάλει προτάσεις για τη 
διαλειτουργικότητα των μητρώων 
δεδομένων η οποία, ωστόσο, θα σέβεται 
την ιδιωτική ζωή και τα δικαιώματα 
πρόσβασης και διόρθωσης των 
καταναλωτών·

δικαιωμάτων τους στην πρόσβαση και τη 
διόρθωση· επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να συστήσει ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για τα ιστορικά των 
πιστώσεων με σκοπό να βοηθήσει την 
Επιτροπή κατά την προετοιμασία των 
κατάλληλων μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 50
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει τη σημασία αξιόπιστων 
δεδομένων προκειμένου οι τράπεζες να 
χορηγούν πιστώσεις, προσβάσιμες σε 
δίκαιη και διαφανή βάση· εμμένει, 
εντούτοις, στην αναγκαιότητα προστασίας 
των προσωπικών δεδομένων των 
καταναλωτών· ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλει προτάσεις για τη 
διαλειτουργικότητα των μητρώων 
δεδομένων η οποία, ωστόσο, θα σέβεται 
την ιδιωτική ζωή και τα δικαιώματα 
πρόσβασης και διόρθωσης των 
καταναλωτών·

9. τονίζει τη σημασία αξιόπιστων 
δεδομένων σχετικά με τις πιστώσεις και 
την απάτη προκειμένου οι τράπεζες και 
άλλοι πάροχοι πιστώσεων να χορηγούν 
πιστώσεις, προσβάσιμες σε δίκαιη και 
διαφανή βάση· εμμένει, εντούτοις, στην 
αναγκαιότητα προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων των 
καταναλωτών· καλεί την Επιτροπή να 
εντοπίσει τα εμπόδια στην ανταλλαγή 
δεδομένων σχετικά με τις πιστώσεις και 
την απάτη·

Or. en

Τροπολογία 51
Harald Ettl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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9. τονίζει τη σημασία αξιόπιστων 
δεδομένων προκειμένου οι τράπεζες να 
χορηγούν πιστώσεις, προσβάσιμες σε 
δίκαιη και διαφανή βάση· εμμένει, 
εντούτοις, στην αναγκαιότητα προστασίας 
των προσωπικών δεδομένων των 
καταναλωτών· ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλει προτάσεις για τη 
διαλειτουργικότητα των μητρώων 
δεδομένων η οποία, ωστόσο, θα σέβεται 
την ιδιωτική ζωή και τα δικαιώματα 
πρόσβασης και διόρθωσης των 
καταναλωτών·

9. τονίζει τη σημασία αξιόπιστων 
δεδομένων προκειμένου οι τράπεζες να 
χορηγούν πιστώσεις, προσβάσιμες σε 
δίκαιη και διαφανή βάση· εμμένει, 
εντούτοις, στην αναγκαιότητα προστασίας
των προσωπικών δεδομένων των 
καταναλωτών· ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλει προτάσεις για τη 
διαλειτουργικότητα των μητρώων 
δεδομένων η οποία, ωστόσο, θα σέβεται 
την ιδιωτική ζωή και τα δικαιώματα 
πρόσβασης και διόρθωσης των 
καταναλωτών· ζητεί την άμεση και 
υποχρεωτική ενημέρωση των 
δανειοληπτών σχετικά με κάθε 
διασυνοριακή έρευνα των δεδομένων που 
αφορούν την πίστωση, ούτως ώστε να 
διασφαλισθεί με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο η προστασία των δεδομένων·

Or. de

Τροπολογία 52
Gianni Pittella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει τη σημασία αξιόπιστων 
δεδομένων προκειμένου οι τράπεζες να 
χορηγούν πιστώσεις, προσβάσιμες σε 
δίκαιη και διαφανή βάση· εμμένει, 
εντούτοις, στην αναγκαιότητα προστασίας 
των προσωπικών δεδομένων των 
καταναλωτών· ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλει προτάσεις για τη 
διαλειτουργικότητα των μητρώων 
δεδομένων η οποία, ωστόσο, θα σέβεται 
την ιδιωτική ζωή και τα δικαιώματα 
πρόσβασης και διόρθωσης των 
καταναλωτών·

9. τονίζει τη σημασία αξιόπιστων 
δεδομένων, προσβάσιμων σε δίκαιη και 
διαφανή βάση· εμμένει, εντούτοις, στην 
αναγκαιότητα προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων των 
καταναλωτών· ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλει προτάσεις για τη 
διαλειτουργικότητα των μητρώων 
δεδομένων η οποία, ωστόσο, θα σέβεται 
την ιδιωτική ζωή και τα δικαιώματα 
πρόσβασης και διόρθωσης των 
καταναλωτών·
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Or. it

Τροπολογία 53
Sahra Wagenknecht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. θεωρεί ότι η προστασία των 
προσωπικών δεδομένων των πελατών,
καθώς και των δικαιωμάτων πρόσβασης 
και διόρθωσης των καταναλωτών πρέπει 
να βελτιωθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, 
προτού γίνει ευκολότερη η αμοιβαία 
πρόσβαση στα μητρώα πιστώσεων και η
διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων·

Or. de

Τροπολογία 54
Eoin Ryan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή να 
εντατικοποιήσει τις εργασίες της σχετικά 
με τους διαμεσολαβητές πιστώσεων, 
προκειμένου να διασφαλίσει την 
προστασία των καταναλωτών και να 
αποτρέψει τις καταχρηστικές πρακτικές 
πώλησης, οι οποίες είναι ιδιαίτερα 
επιζήμιες για τα πιο ευάλωτα άτομα·

10. επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής 
να δημοσιεύσει μελέτη που θα αναλύει 
την αγορά πιστωτικής διαμεσολάβησης 
της ΕΕ, θα επανεξετάζει το ρυθμιστικό 
της πλαίσιο και θα εξετάζει ενδεχόμενα 
μειονεκτήματα για τους καταναλωτές·
καλεί την Επιτροπή, μετά την
ολοκλήρωση της μελέτης, να εξετάσει 
κατά πόσον είναι αναγκαίο ένα νέο 
ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο προκειμένου 
να διασφαλισθεί η προστασία των 
καταναλωτών·
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Τροπολογία 55
John Purvis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή να 
εντατικοποιήσει τις εργασίες της σχετικά 
με τους διαμεσολαβητές πιστώσεων, 
προκειμένου να διασφαλίσει την 
προστασία των καταναλωτών και να 
αποτρέψει τις καταχρηστικές πρακτικές 
πώλησης, οι οποίες είναι ιδιαίτερα 
επιζήμιες για τα πιο ευάλωτα άτομα·

10. επικροτεί την πρόσφατη πρόθεση της 
Επιτροπής να δημοσιεύσει μελέτη που θα 
αναλύει την αγορά πιστωτικής 
διαμεσολάβησης της ΕΕ, θα επανεξετάζει 
το ρυθμιστικό της πλαίσιο και θα 
εξετάζει ενδεχόμενα μειονεκτήματα για 
τους καταναλωτές, και μόνο μετά τη 
δημοσίευση αυτής να εξετάσει κατά 
πόσον είναι αναγκαίο ένα ευρωπαϊκό 
νομικό πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 56
Ieke van den Burg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή να 
εντατικοποιήσει τις εργασίες της σχετικά 
με τους διαμεσολαβητές πιστώσεων, 
προκειμένου να διασφαλίσει την 
προστασία των καταναλωτών και να 
αποτρέψει τις καταχρηστικές πρακτικές 
πώλησης, οι οποίες είναι ιδιαίτερα 
επιζήμιες για τα πιο ευάλωτα άτομα·

10. επικροτεί την υφιστάμενη μελέτη της 
Επιτροπής σχετικά με την αγορά 
πιστωτικής διαμεσολάβησης της ΕΕ·
αναμένει με ανυπομονησία τα 
αποτελέσματα της μελέτης αυτής και 
ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει το 
νομοθετικό πλαίσιο, όπου αυτό είναι 
αναγκαίο, ούτως ώστε να βελτιώσει την 
προστασία των καταναλωτών και να 
αποτρέψει τις καταχρηστικές πρακτικές 
πώλησης, οι οποίες είναι ιδιαίτερα 
επιζήμιες για τα πιο ευάλωτα άτομα·
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Τροπολογία 57
Gianni Pittella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή να εντατικοποιήσει 
τις εργασίες της σχετικά με τους 
διαμεσολαβητές πιστώσεων, προκειμένου 
να διασφαλίσει την προστασία των 
καταναλωτών και να αποτρέψει τις 
καταχρηστικές πρακτικές πώλησης, οι 
οποίες είναι ιδιαίτερα επιζήμιες για τα πιο 
ευάλωτα άτομα·

10. καλεί την Επιτροπή να εντατικοποιήσει 
τις εργασίες της σχετικά με τους 
πράκτορες/μεσίτες πιστώσεων, 
προκειμένου να διασφαλίσει την 
προστασία των καταναλωτών και να 
αποτρέψει τις αδιαφανείς πρακτικές 
πώλησης, οι οποίες είναι ιδιαίτερα 
επιζήμιες για τα πιο ευάλωτα άτομα·

Or. it

Τροπολογία 58
Eoin Ryan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασαφηνίσει και να εναρμονίσει τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
διαμεσολαβητών, διότι συχνά 
προκύπτουν προβλήματα κατά την 
πώληση, τη διαχείριση και την εφαρμογή 
των συμβάσεων χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών· ζητεί από την Επιτροπή να 
προβεί σε σαφή διαχωρισμό μεταξύ των 
πληροφοριών οι οποίες πρέπει να είναι 
σαφείς, συνοπτικές, κατανοητές και 
δωρεάν, και της παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών·

διαγράφεται



AM\715519EL.doc 35/53 PE402.858v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 59
Alexander Radwan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασαφηνίσει και να εναρμονίσει τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
διαμεσολαβητών, διότι συχνά προκύπτουν 
προβλήματα κατά την πώληση, τη 
διαχείριση και την εφαρμογή των 
συμβάσεων χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών· ζητεί από την Επιτροπή να 
προβεί σε σαφή διαχωρισμό μεταξύ των 
πληροφοριών οι οποίες πρέπει να είναι 
σαφείς, συνοπτικές, κατανοητές και 
δωρεάν, και της παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών·

11. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασαφηνίσει και να εναρμονίσει τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
διαμεσολαβητών τηρώντας την αρχή 
«ίδια εργασία, ίδιοι κίνδυνοι, ίδιοι 
κανόνες», διότι συχνά προκύπτουν 
προβλήματα κατά την πώληση, τη 
διαχείριση και την εφαρμογή των 
συμβάσεων χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών· υπενθυμίζει στην Επιτροπή να 
εξετάσει τη διαφορά μεταξύ των 
πληροφοριών οι οποίες πρέπει να είναι 
σαφείς, συνοπτικές, κατανοητές και 
δωρεάν, και των συμβουλευτικών 
υπηρεσιών για τον καταναλωτή που είναι 
προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες 
του·

Or. en

Τροπολογία 60
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασαφηνίσει και να εναρμονίσει τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
διαμεσολαβητών, διότι συχνά προκύπτουν 
προβλήματα κατά την πώληση, τη 
διαχείριση και την εφαρμογή των 
συμβάσεων χρηματοπιστωτικών 

11. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασαφηνίσει και να εναρμονίσει τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
διαμεσολαβητών, διότι συχνά προκύπτουν 
προβλήματα κατά την πώληση, τη 
διαχείριση και την εφαρμογή των 
συμβάσεων χρηματοπιστωτικών 
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υπηρεσιών· ζητεί από την Επιτροπή να 
προβεί σε σαφή διαχωρισμό μεταξύ των 
πληροφοριών οι οποίες πρέπει να είναι 
σαφείς, συνοπτικές, κατανοητές και 
δωρεάν, και της παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών·

υπηρεσιών· τονίζει τη σημασία της 
διαφοροποίησης μεταξύ των ειδών των 
διαμεσολαβητών και της αποφυγής της 
προσέγγισης της μίας επιλογής για όλες 
τις περιπτώσεις· ζητεί από την Επιτροπή 
να προβεί σε σαφή διαχωρισμό μεταξύ των 
πληροφοριών οι οποίες πρέπει να είναι 
σαφείς, συνοπτικές, κατανοητές και 
δωρεάν, και της παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 61
Gianni Pittella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασαφηνίσει και να εναρμονίσει τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
διαμεσολαβητών, διότι συχνά προκύπτουν 
προβλήματα κατά την πώληση, τη 
διαχείριση και την εφαρμογή των 
συμβάσεων χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών· ζητεί από την Επιτροπή να 
προβεί σε σαφή διαχωρισμό μεταξύ των 
πληροφοριών οι οποίες πρέπει να είναι 
σαφείς, συνοπτικές, κατανοητές και 
δωρεάν, και της παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών·

11. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασαφηνίσει και να εναρμονίσει τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
πρακτόρων/μεσιτών πιστώσεων, διότι 
συχνά προκύπτουν προβλήματα κατά την 
πώληση, τη διαχείριση και την εφαρμογή 
των συμβάσεων χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών· ζητεί από την Επιτροπή να 
προβεί σε σαφή διαχωρισμό μεταξύ των 
πληροφοριών οι οποίες πρέπει να είναι 
σαφείς, συνοπτικές, κατανοητές και 
δωρεάν, και της παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών·

Or. it

Τροπολογία 62
John Purvis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασαφηνίσει και να εναρμονίσει τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
διαμεσολαβητών, διότι συχνά προκύπτουν 
προβλήματα κατά την πώληση, τη 
διαχείριση και την εφαρμογή των 
συμβάσεων χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών· ζητεί από την Επιτροπή να 
προβεί σε σαφή διαχωρισμό μεταξύ των 
πληροφοριών οι οποίες πρέπει να είναι 
σαφείς, συνοπτικές, κατανοητές και 
δωρεάν, και της παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών·

11. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασαφηνίσει και να εναρμονίσει τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
διαμεσολαβητών κατά την πώληση 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· ζητεί από 
την Επιτροπή να προβεί σε σαφή 
διαχωρισμό μεταξύ των πληροφοριών οι 
οποίες πρέπει να είναι σαφείς, συνοπτικές, 
κατανοητές και δωρεάν, και της παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 63
Sharon Bowles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασαφηνίσει και να εναρμονίσει τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
διαμεσολαβητών, διότι συχνά προκύπτουν 
προβλήματα κατά την πώληση, τη 
διαχείριση και την εφαρμογή των 
συμβάσεων χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών· ζητεί από την Επιτροπή να 
προβεί σε σαφή διαχωρισμό μεταξύ των 
πληροφοριών οι οποίες πρέπει να είναι 
σαφείς, συνοπτικές, κατανοητές και 
δωρεάν, και της παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών·

11. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασαφηνίσει τις αρμοδιότητες και τις 
υποχρεώσεις των διαμεσολαβητών, διότι 
συχνά προκύπτουν προβλήματα κατά την 
πώληση, τη διαχείριση και την εφαρμογή 
των συμβάσεων χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών· ζητεί από την Επιτροπή να 
προβεί σε σαφή διαχωρισμό μεταξύ των 
πληροφοριών οι οποίες πρέπει να είναι 
σαφείς, συνοπτικές, κατανοητές και 
δωρεάν, και της παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών·

Or. en
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Τροπολογία 64
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11a. επικροτεί την περαιτέρω εξέταση 
από την Επιτροπή της συνεργασίας 
μεταξύ των τραπεζών με σκοπό να 
αξιολογηθεί κατά πόσον αυτή θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε περιορισμό του 
ανταγωνισμού· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι
η συνεργασία μεταξύ των τραπεζών 
ενδέχεται να οδηγήσει σε οφέλη για την 
οικονομία και τους καταναλωτές και ότι, 
ως εκ τούτου, απαιτείται προσεκτική 
ανάλυση και αντικειμενική προσέγγιση·

Or. en

Τροπολογία 65
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. είναι της γνώμης ότι τα 
αποκεντρωμένα τραπεζικά δίκτυα όπως οι 
τράπεζες καταθέσεων ταμιευτηρίου και οι 
συνεταιριστικές τράπεζες εγγυώνται τη 
συνέχεια των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ακόμη και σε μικρότερες και 
απομακρυσμένες αγορές· τονίζει ότι οι 
πλουραλιστικές τραπεζικές αγορές και η 
πολυμορφία των παρόχων υπηρεσιών 
ενισχύουν τον ανταγωνισμό στην 
τραπεζική αγορά της ΕΕ, ενώ παράλληλα 
διασφαλίζουν τη χρηματοδότηση της 
τοπικής οικονομίας και τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης στις χρηματοπιστωτικές 

12. είναι της γνώμης ότι τα 
αποκεντρωμένα τραπεζικά δίκτυα όπως οι 
τράπεζες καταθέσεων ταμιευτηρίου και οι 
συνεταιριστικές τράπεζες, καθώς και άλλα 
πιστωτικά ιδρύματα συμβάλλουν στη 
χρηματοδότηση της τοπικής οικονομίας 
και στη διευκόλυνση της πρόσβασης 
όλων των πελατών σε χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες· τονίζει ότι οι πλουραλιστικές 
τραπεζικές αγορές και η πολυμορφία των 
παρόχων υπηρεσιών ενδέχεται να
ενισχύουν τον ανταγωνισμό στην 
τραπεζική αγορά της ΕΕ, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει στρέβλωση 
του ανταγωνισμού και ότι διασφαλίζονται 
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υπηρεσίες για όλους τους καταναλωτές· ίσοι όροι για όλους τους συμμετέχοντες 
στην αγορά, τηρώντας την αρχή «ίδια 
εργασία, ίδιοι κανόνες·

Or. en

Τροπολογία 66
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. είναι της γνώμης ότι τα 
αποκεντρωμένα τραπεζικά δίκτυα όπως οι 
τράπεζες καταθέσεων ταμιευτηρίου και οι 
συνεταιριστικές τράπεζες εγγυώνται τη
συνέχεια των χρηματοπιστωτικών αγορών 
ακόμη και σε μικρότερες και 
απομακρυσμένες αγορές· τονίζει ότι οι 
πλουραλιστικές τραπεζικές αγορές και η 
πολυμορφία των παρόχων υπηρεσιών 
ενισχύουν τον ανταγωνισμό στην 
τραπεζική αγορά της ΕΕ, ενώ παράλληλα 
διασφαλίζουν τη χρηματοδότηση της 
τοπικής οικονομίας και τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης στις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες για όλους τους καταναλωτές·

12. στο πλαίσιο αυτό, είναι της γνώμης ότι 
τα αποκεντρωμένα τραπεζικά δίκτυα όπως 
οι τράπεζες καταθέσεων ταμιευτηρίου και 
οι συνεταιριστικές τράπεζες συμβάλλουν 
σημαντικά στη συνέχεια των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ακόμη και σε 
μικρότερες και απομακρυσμένες αγορές,
και στην ανάπτυξη του ενδογενούς 
δυναμικού των περιφερειών· τονίζει ότι οι 
πλουραλιστικές τραπεζικές αγορές και η 
πολυμορφία των παρόχων υπηρεσιών 
ενισχύουν τον ανταγωνισμό στην 
τραπεζική αγορά της ΕΕ, ενώ παράλληλα 
διασφαλίζουν τη χρηματοδότηση της 
τοπικής οικονομίας και τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης στις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες για όλους τους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 67
Wolf Klinz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. είναι της γνώμης ότι τα 
αποκεντρωμένα τραπεζικά δίκτυα όπως οι 

12. είναι της γνώμης ότι τα 
αποκεντρωμένα τραπεζικά δίκτυα όπως οι 
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τράπεζες καταθέσεων ταμιευτηρίου και οι 
συνεταιριστικές τράπεζες εγγυώνται τη
συνέχεια των χρηματοπιστωτικών αγορών 
ακόμη και σε μικρότερες και 
απομακρυσμένες αγορές· τονίζει ότι οι 
πλουραλιστικές τραπεζικές αγορές και η 
πολυμορφία των παρόχων υπηρεσιών 
ενισχύουν τον ανταγωνισμό στην 
τραπεζική αγορά της ΕΕ, ενώ παράλληλα 
διασφαλίζουν τη χρηματοδότηση της 
τοπικής οικονομίας και τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης στις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες για όλους τους καταναλωτές·

τράπεζες καταθέσεων ταμιευτηρίου και οι 
συνεταιριστικές τράπεζες έχουν 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη
συνέχεια των χρηματοπιστωτικών αγορών 
ακόμη και σε μικρότερες και 
απομακρυσμένες αγορές· τονίζει ότι οι 
πλουραλιστικές τραπεζικές αγορές και η 
πολυμορφία των παρόχων υπηρεσιών 
ενισχύουν τον ανταγωνισμό στην
τραπεζική αγορά της ΕΕ, ενώ παράλληλα 
διασφαλίζουν τη χρηματοδότηση της 
τοπικής οικονομίας και τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης στις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες για όλους τους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 68
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. είναι της γνώμης ότι τα 
αποκεντρωμένα τραπεζικά δίκτυα όπως οι
τράπεζες καταθέσεων ταμιευτηρίου και οι
συνεταιριστικές τράπεζες εγγυώνται τη 
συνέχεια των χρηματοπιστωτικών αγορών 
ακόμη και σε μικρότερες και 
απομακρυσμένες αγορές· τονίζει ότι οι 
πλουραλιστικές τραπεζικές αγορές και η 
πολυμορφία των παρόχων υπηρεσιών 
ενισχύουν τον ανταγωνισμό στην 
τραπεζική αγορά της ΕΕ, ενώ παράλληλα 
διασφαλίζουν τη χρηματοδότηση της 
τοπικής οικονομίας και τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης στις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες για όλους τους καταναλωτές·

12. είναι της γνώμης ότι τα 
αποκεντρωμένα τραπεζικά δίκτυα όπως για 
παράδειγμα ορισμένες τράπεζες 
καταθέσεων ταμιευτηρίου και 
συνεταιριστικές τράπεζες εγγυώνται τη 
συνέχεια των χρηματοπιστωτικών αγορών 
ακόμη και σε μικρότερες και 
απομακρυσμένες αγορές· τονίζει ότι οι 
πλουραλιστικές τραπεζικές αγορές και η 
πολυμορφία των παρόχων υπηρεσιών 
ενισχύουν τον ανταγωνισμό στην 
τραπεζική αγορά της ΕΕ, ενώ παράλληλα 
διασφαλίζουν τη χρηματοδότηση της 
τοπικής οικονομίας και τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης στις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες για όλους τους καταναλωτές·

Or. es
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Τροπολογία 69
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12a. υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι όλες οι 
τράπεζες πρέπει να συμμορφώνονται με 
τους κανόνες που διέπουν τον 
ανταγωνισμό ασχέτως του μεγέθους ή της
νομικής μορφής τους· υπενθυμίζει, 
εντούτοις, ότι όσον αφορά τη νομική 
μορφή, οι συνεταιρισμοί αποτελούν ένα 
είδος επιχείρησης που αναγνωρίζεται από 
το άρθρο 48 της Συνθήκης ΕΚ και 
ρυθμίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1435/2003 του Συμβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003 περί του καταστατικού της 
ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας1, 
επομένως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους·

Or. en

Τροπολογία 70
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. ισχυρίζεται ότι η χωρίς διακρίσεις 
συνεργασία μεταξύ των ανεξάρτητων 
πιστωτικών φορέων, η οποία είναι,
εξαιτίας του υφιστάμενου ανταγωνισμού 
μεταξύ τους, περισσότερο αποδοτική και 
διασφαλίζει μεγαλύτερη 
διαλειτουργικότητα και ποικιλία 
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους 
τελικούς καταναλωτές, μπορεί να 

                                               
1 ΕΕ L 207 της 18.8.2003, σελ. 1.
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βοηθήσει στη λειτουργία του τομέα και να 
συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της 
παραγράφου 12·

Or. es

Τροπολογία 71
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει την πεποίθησή του ότι ο 
ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ (SEPA) 
και η οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών 
θα παράσχουν λύσεις για τον 
κατακερματισμό και την έλλειψη 
ανταγωνισμού που έχει εντοπίσει η 
τομεακή έρευνα όσον αφορά τις υποδομές 
πληρωμών· υπενθυμίζει ότι η πρώτη φάση 
του SEPA ξεκίνησε στις 28 Ιανουαρίου 
2008 και απαιτεί ολοκληρωμένες 
πλατφόρμες συμψηφισμού και 
διακανονισμού, οι οποίες θα λειτουργούν 
βάσει των ίδιων κανόνων και τεχνικών 
προδιαγραφών και τονίζει ότι τα κριτήρια 
πρόσβασης για τον SEPA είναι δίκαια και 
ανοιχτά· υπενθυμίζει επίσης ότι η οδηγία 
για τις υπηρεσίες πληρωμών ορίζει ότι δεν 
θα πρέπει να υπάρχει καμία περαιτέρω 
διάκριση στην πρόσβαση στα συστήματα 
πληρωμών, πέραν των αναγκαίων για την 
πρόληψη ορισμένων κινδύνων και την 
προστασία της χρηματοοικονομικής και 
λειτουργικής σταθερότητας·

13. εκφράζει την πεποίθησή του ότι ο 
ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ (SEPA) 
και η οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών 
θα παράσχουν λύσεις για τον 
κατακερματισμό και την έλλειψη 
ανταγωνισμού που έχει εντοπίσει η 
τομεακή έρευνα όσον αφορά τις υποδομές 
πληρωμών· υπενθυμίζει ότι η πρώτη φάση 
του SEPA ξεκίνησε στις 28 Ιανουαρίου 
2008 και απαιτεί ολοκληρωμένες 
πλατφόρμες συμψηφισμού και 
διακανονισμού, οι οποίες θα λειτουργούν 
βάσει των ίδιων κανόνων και τεχνικών 
προδιαγραφών και τονίζει ότι τα κριτήρια 
πρόσβασης για τον SEPA είναι δίκαια και 
ανοιχτά· υπενθυμίζει επίσης ότι η οδηγία 
για τις υπηρεσίες πληρωμών ορίζει ότι δεν 
θα πρέπει να υπάρχει καμία περαιτέρω 
διάκριση στην πρόσβαση στα συστήματα 
πληρωμών, πέραν των αναγκαίων για την 
πρόληψη ορισμένων κινδύνων και την 
προστασία της χρηματοοικονομικής και 
λειτουργικής σταθερότητας· επισημαίνει 
ότι σύμφωνα με την αρχή της 
ουδετερότητας των κοινοτικών 
πολιτικών, καμία μέθοδος πληρωμών δεν 
πρέπει να ευνοείται έναντι κάποιας άλλης, 
και ότι οι δαπάνες που συνδέονται με τη 
χρήση των διαφόρων συστημάτων 
πληρωμών πρέπει να είναι διαφανείς, 
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ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να 
επιλέξουν τη δική τους μέθοδο πληρωμής 
έχοντας πλήρη γνώση των δεδομένων·

Or. fr

Τροπολογία 72
Sharon Bowles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει την πεποίθησή του ότι ο 
ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ (SEPA) 
και η οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών 
θα παράσχουν λύσεις για τον 
κατακερματισμό και την έλλειψη 
ανταγωνισμού που έχει εντοπίσει η 
τομεακή έρευνα όσον αφορά τις υποδομές 
πληρωμών· υπενθυμίζει ότι η πρώτη φάση 
του SEPA ξεκίνησε στις 28 Ιανουαρίου 
2008 και απαιτεί ολοκληρωμένες 
πλατφόρμες συμψηφισμού και 
διακανονισμού, οι οποίες θα λειτουργούν 
βάσει των ίδιων κανόνων και τεχνικών 
προδιαγραφών και τονίζει ότι τα κριτήρια
πρόσβασης για τον SEPA είναι δίκαια και 
ανοιχτά· υπενθυμίζει επίσης ότι η οδηγία 
για τις υπηρεσίες πληρωμών ορίζει ότι δεν 
θα πρέπει να υπάρχει καμία περαιτέρω 
διάκριση στην πρόσβαση στα συστήματα 
πληρωμών, πέραν των αναγκαίων για την 
πρόληψη ορισμένων κινδύνων και την 
προστασία της χρηματοοικονομικής και 
λειτουργικής σταθερότητας·

13. εκφράζει την πεποίθησή του ότι ο 
ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ (SEPA) 
και η οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών 
θα παράσχουν λύσεις για τον 
κατακερματισμό και την έλλειψη 
ανταγωνισμού που έχει εντοπίσει η 
τομεακή έρευνα όσον αφορά τις υποδομές 
πληρωμών· υπενθυμίζει ότι η πρώτη φάση 
του SEPA ξεκίνησε στις 28 Ιανουαρίου 
2008 και απαιτεί ολοκληρωμένες 
πλατφόρμες συμψηφισμού και 
διακανονισμού, οι οποίες θα λειτουργούν 
βάσει των ίδιων κανόνων και τεχνικών 
προδιαγραφών και τονίζει ότι η πρόσβαση
στον SEPA πρέπει να είναι δίκαιη και 
ανοιχτή, και ότι η διακυβέρνηση πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη όλες τις
ενδιαφερόμενες πλευρές στο σύστημα και 
όχι μόνο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα· 
υπενθυμίζει επίσης ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες πληρωμών ορίζει ότι δεν θα 
πρέπει να υπάρχει καμία περαιτέρω 
διάκριση στην πρόσβαση στα συστήματα 
πληρωμών, πέραν των αναγκαίων για την 
πρόληψη ορισμένων κινδύνων και την 
προστασία της χρηματοοικονομικής και 
λειτουργικής σταθερότητας·

Or. en
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Τροπολογία 73
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει την πεποίθησή του ότι ο 
ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ (SEPA) 
και η οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών 
θα παράσχουν λύσεις για τον 
κατακερματισμό και την έλλειψη 
ανταγωνισμού που έχει εντοπίσει η 
τομεακή έρευνα όσον αφορά τις υποδομές 
πληρωμών· υπενθυμίζει ότι η πρώτη φάση 
του SEPA ξεκίνησε στις 28 Ιανουαρίου 
2008 και απαιτεί ολοκληρωμένες
πλατφόρμες συμψηφισμού και 
διακανονισμού, οι οποίες θα λειτουργούν 
βάσει των ίδιων κανόνων και τεχνικών 
προδιαγραφών και τονίζει ότι τα κριτήρια 
πρόσβασης για τον SEPA είναι δίκαια και 
ανοιχτά· υπενθυμίζει επίσης ότι η οδηγία 
για τις υπηρεσίες πληρωμών ορίζει ότι δεν 
θα πρέπει να υπάρχει καμία περαιτέρω 
διάκριση στην πρόσβαση στα συστήματα 
πληρωμών, πέραν των αναγκαίων για την 
πρόληψη ορισμένων κινδύνων και την 
προστασία της χρηματοοικονομικής και 
λειτουργικής σταθερότητας·

13. εκφράζει την πεποίθησή του ότι ο 
ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ (SEPA) 
και η οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών 
θα παράσχουν λύσεις για τον 
κατακερματισμό και την έλλειψη 
ανταγωνισμού που έχει εντοπίσει η 
τομεακή έρευνα όσον αφορά τις υποδομές 
πληρωμών· υπενθυμίζει ότι η πρώτη φάση 
του SEPA ξεκίνησε στις 28 Ιανουαρίου 
2008 και απαιτεί πλατφόρμες 
συμψηφισμού και διακανονισμού, οι 
οποίες θα λειτουργούν βάσει των ίδιων 
κανόνων και τεχνικών προδιαγραφών και 
τονίζει ότι τα κριτήρια πρόσβασης για τον 
SEPA είναι δίκαια και ανοιχτά· 
υπενθυμίζει επίσης ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες πληρωμών ορίζει ότι δεν θα 
πρέπει να υπάρχει καμία περαιτέρω 
διάκριση στην πρόσβαση στα συστήματα 
πληρωμών, πέραν των αναγκαίων για την 
πρόληψη ορισμένων κινδύνων και την 
προστασία της χρηματοοικονομικής και 
λειτουργικής σταθερότητας·

Or. en

Τροπολογία 74
Sahra Wagenknecht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει
εάν η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών
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στην εσωτερική αγορά οδηγεί σε μείωση 
του αριθμού των παρόχων υπηρεσιών 
διακανονισμού των πληρωμών και να 
λάβει άμεσα μέτρα, σε περίπτωση που οι 
μεγάλοι πάροχοι αποκτήσουν 
μονοπωλιακή θέση, η οποία ενδέχεται να 
μειώσει τον ανταγωνισμό·

Or. de

Τροπολογία 75
Gianni Pittella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει 
επανειλημμένα χαρακτηρίσει τις
πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες ως 
εμπόδια στον ανταγωνισμό και, κατά 
συνέπεια, έχει ζητήσει από τον κλάδο την 
κατάργησή τους· είναι της γνώμης ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει στους 
ενδιαφερόμενους σαφείς ενδείξεις, 
κατευθυντήριες γραμμές και απαιτήσεις 
διαφάνειας που θα επιτρέψουν στον 
κλάδο να εξασφαλίσει μια δίκαιη και 
διαφανή μέθοδο υπολογισμού, συμβατή 
με την κοινοτική νομοθεσία περί 
ανταγωνισμού·

14. σημειώνει ότι η Επιτροπή και πολλές 
εθνικές αρχές ανταγωνισμού έχουν 
δηλώσει σε πολλές περιπτώσεις ότι οι
πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες 
(ΠΔΠ) δεν απαγορεύονται αυτές καθ’ 
αυτές βάσει του άρθρου 81 της Συνθήκης 
ΕΚ· σημειώνει, εντούτοις, ότι η Επιτροπή 
έχει σε πολλές περιπτώσεις εστιάσει την 
προσοχή της στη συμβατότητα του 
συστήματος ΠΔΠ με την κοινοτική 
αντιμονοπωλιακή νομοθεσία·

Or. it

Τροπολογία 76
Cornelis Visser

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει 14. είναι της γνώμης ότι η Επιτροπή θα 
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επανειλημμένα χαρακτηρίσει τις 
πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες ως 
εμπόδια στον ανταγωνισμό και, κατά 
συνέπεια, έχει ζητήσει από τον κλάδο την 
κατάργησή τους· είναι της γνώμης ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει στους 
ενδιαφερόμενους σαφείς ενδείξεις, 
κατευθυντήριες γραμμές και απαιτήσεις 
διαφάνειας που θα επιτρέψουν στον κλάδο 
να εξασφαλίσει μια δίκαιη και διαφανή 
μέθοδο υπολογισμού, συμβατή με την 
κοινοτική νομοθεσία περί ανταγωνισμού·

πρέπει να παράσχει στους 
ενδιαφερόμενους στον τομέα του 
πολυμερούς ταμείου επενδύσεων σαφείς 
ενδείξεις, κατευθυντήριες γραμμές και 
απαιτήσεις διαφάνειας που θα επιτρέψουν 
στον κλάδο να εξασφαλίσει μια δίκαιη και 
διαφανή μέθοδο υπολογισμού, συμβατή με 
την κοινοτική νομοθεσία περί 
ανταγωνισμού·

Or. nl

Τροπολογία 77
Ieke van den Burg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει 
επανειλημμένα χαρακτηρίσει τις 
πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες ως 
εμπόδια στον ανταγωνισμό και, κατά 
συνέπεια, έχει ζητήσει από τον κλάδο την 
κατάργησή τους· είναι της γνώμης ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει στους 
ενδιαφερόμενους σαφείς ενδείξεις, 
κατευθυντήριες γραμμές και απαιτήσεις 
διαφάνειας που θα επιτρέψουν στον κλάδο 
να εξασφαλίσει μια δίκαιη και διαφανή 
μέθοδο υπολογισμού, συμβατή με την 
κοινοτική νομοθεσία περί ανταγωνισμού·

14. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει 
επανειλημμένα χαρακτηρίσει τις 
πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες ως 
εμπόδια στον ανταγωνισμό και, κατά 
συνέπεια, έχει ζητήσει από τον κλάδο την 
κατάργησή τους· είναι της γνώμης ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει στους 
ενδιαφερόμενους σαφείς ενδείξεις, 
κατευθυντήριες γραμμές και απαιτήσεις 
διαφάνειας που θα επιτρέψουν στον κλάδο 
να εξασφαλίσει μια δίκαιη και διαφανή 
μέθοδο υπολογισμού, συμβατή με την 
κοινοτική νομοθεσία περί ανταγωνισμού·
συνιστά στην Επιτροπή να μην διστάσει
να προτείνει εκ των προτέρων κανονισμό
με στόχο τη διόρθωση ατελειών της 
αγοράς, εφόσον η κατάσταση δεν 
βελτιωθεί σε διάστημα δύο ή τριών ετών·

Or. en
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Τροπολογία 78
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει 
επανειλημμένα χαρακτηρίσει τις 
πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες ως 
εμπόδια στον ανταγωνισμό και, κατά 
συνέπεια, έχει ζητήσει από τον κλάδο την 
κατάργησή τους· είναι της γνώμης ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει στους 
ενδιαφερόμενους σαφείς ενδείξεις,
κατευθυντήριες γραμμές και απαιτήσεις 
διαφάνειας που θα επιτρέψουν στον 
κλάδο να εξασφαλίσει μια δίκαιη και 
διαφανή μέθοδο υπολογισμού, συμβατή 
με την κοινοτική νομοθεσία περί 
ανταγωνισμού·

14. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει 
επανειλημμένα εξετάσει τις πολυμερείς 
διατραπεζικές προμήθειες στο πλαίσιο του 
άρθρου 81, παράγραφος 1 και 3 της 
Συνθήκης· είναι της γνώμης ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει στους 
ενδιαφερόμενους σαφείς ενδείξεις και
κατευθυντήριες γραμμές·

Or. en

Τροπολογία 79
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει 
επανειλημμένα χαρακτηρίσει τις
πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες ως 
εμπόδια στον ανταγωνισμό και, κατά 
συνέπεια, έχει ζητήσει από τον κλάδο την 
κατάργησή τους· είναι της γνώμης ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει στους 
ενδιαφερόμενους σαφείς ενδείξεις,
κατευθυντήριες γραμμές και απαιτήσεις 
διαφάνειας που θα επιτρέψουν στον κλάδο 
να εξασφαλίσει μια δίκαιη και διαφανή 

14. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει 
επανειλημμένα χαρακτηρίσει 
συγκεκριμένες πολυμερείς διατραπεζικές 
προμήθειες ως εμπόδια στον ανταγωνισμό· 
υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη σημασία 
της ασφάλειας δικαίου για τους 
συμμετέχοντες στην αγορά, ώστε να 
αναπτύξουν τις υπηρεσίες τους και να 
καινοτομήσουν σε αυτές, καθώς και για 
τους νεοεισερχόμενους στην αγορά· είναι 
της γνώμης ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 
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μέθοδο υπολογισμού, συμβατή με την 
κοινοτική νομοθεσία περί ανταγωνισμού·

παράσχει στους ενδιαφερόμενους σαφείς 
ενδείξεις και κατευθυντήριες γραμμές που 
θα επιτρέψουν στον κλάδο να οργανώσει
το σύστημά του κατά τρόπο συμβατό με 
την κοινοτική νομοθεσία περί 
ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 80
John Purvis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει 
επανειλημμένα χαρακτηρίσει τις 
πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες ως 
εμπόδια στον ανταγωνισμό και, κατά 
συνέπεια, έχει ζητήσει από τον κλάδο την 
κατάργησή τους· είναι της γνώμης ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει στους 
ενδιαφερόμενους σαφείς ενδείξεις, 
κατευθυντήριες γραμμές και απαιτήσεις 
διαφάνειας που θα επιτρέψουν στον κλάδο 
να εξασφαλίσει μια δίκαιη και διαφανή
μέθοδο υπολογισμού, συμβατή με την 
κοινοτική νομοθεσία περί ανταγωνισμού·

14. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει 
αμφισβητήσει τη νομιμότητα που διέπει
τις πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες 
όπως εφαρμόζονται σήμερα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και εξέδωσε 
πρόσφατα αρνητική απόφαση· είναι της 
γνώμης ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 
παράσχει στους ενδιαφερόμενους σαφείς 
ενδείξεις, κατευθυντήριες γραμμές και 
απαιτήσεις διαφάνειας που θα επιτρέψουν 
στον κλάδο να εξασφαλίσει δίκαιες και 
διαφανείς μεθόδους υπολογισμού, 
συμβατή με την κοινοτική νομοθεσία περί 
ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 81
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14



AM\715519EL.doc 49/53 PE402.858v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει 
επανειλημμένα χαρακτηρίσει τις 
πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες ως 
εμπόδια στον ανταγωνισμό και, κατά 
συνέπεια, έχει ζητήσει από τον κλάδο την 
κατάργησή τους· είναι της γνώμης ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει στους 
ενδιαφερόμενους σαφείς ενδείξεις, 
κατευθυντήριες γραμμές και απαιτήσεις 
διαφάνειας που θα επιτρέψουν στον κλάδο 
να εξασφαλίσει μια δίκαιη και διαφανή 
μέθοδο υπολογισμού, συμβατή με την 
κοινοτική νομοθεσία περί ανταγωνισμού·

14. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει, σε 
πρόσφατη απόφασή της, χαρακτηρίσει τις 
πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες ως 
εμπόδια στον ανταγωνισμό και, κατά 
συνέπεια, έχει ζητήσει από σχετική 
επιχείρηση την κατάργησή τους· είναι της 
γνώμης ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 
παράσχει στους ενδιαφερόμενους σαφείς 
ενδείξεις, κατευθυντήριες γραμμές και 
απαιτήσεις διαφάνειας που θα επιτρέψουν 
στον κλάδο να εξασφαλίσει μια δίκαιη και 
διαφανή μέθοδο υπολογισμού, συμβατή με 
την κοινοτική νομοθεσία περί 
ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 82
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. πιστεύει ότι είναι απολύτως αναγκαία η 
καλύτερη διασαφήνιση όσον αφορά τη 
μεθοδολογία και τους κανόνες για τη 
διαχείριση των πολυμερώς 
συμφωνηθέντων διατραπεζικών 
προμηθειών για τις αυτόματες 
ταμειολογιστικές μηχανές (ΑΤΜ) και για 
άλλα συστήματα πληρωμών εκτός από τις 
κάρτες πληρωμών· υπενθυμίζει ότι το 
καθεστώς άμεσης χρέωσης του SEPA και 
το καθεστώς μεταφορών πιστώσεων του 
SEPA είναι αμφίπλευρα δίκτυα που 
δημιουργούν οικονομικά οφέλη χάρη στα 
αποτελέσματα δικτύου· ζητεί από την 
Επιτροπή να παράσχει έναν μηχανισμό 
εξισορρόπησης προκειμένου να 
διανεμηθούν πιο ομοιόμορφα οι 
επιβαρύνσεις και τα οφέλη της ένταξης 

15. πιστεύει ότι είναι απολύτως αναγκαία η 
καλύτερη διασαφήνιση όσον αφορά τους 
κανόνες για τη διαχείριση του μηχανισμού 
υπολογισμού των διατραπεζικών 
προμηθειών για τις αυτόματες 
ταμειολογιστικές μηχανές (ΑΤΜ) και για 
άλλα συστήματα πληρωμών εκτός από τις 
κάρτες πληρωμών· υπενθυμίζει ότι το 
καθεστώς άμεσης χρέωσης του SEPA και 
το καθεστώς μεταφορών πιστώσεων του 
SEPA είναι αμφίπλευρα δίκτυα που 
δημιουργούν οικονομικά οφέλη χάρη στα 
αποτελέσματα δικτύου· προτείνει στην 
Επιτροπή να καθορίσει και να 
κοινοποιήσει σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους ενδείξεις και 
κατευθυντήριες γραμμές που θα 
μπορούσαν να διευκολύνουν τον κλάδο να 
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στο δίκτυο· προτείνει στην Επιτροπή να 
καθορίσει και να κοινοποιήσει σε όλους 
τους ενδιαφερόμενους τη μεθοδολογία που 
πρέπει να χρησιμοποιείται για τον 
υπολογισμό όλων των πολυμερώς 
συμφωνηθέντων διατραπεζικών 
προμηθειών προκειμένου να 
εξασφαλισθούν πραγματικά ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού και η εφαρμογή όλων των 
κανόνων του ανταγωνισμού·

οργανώσει το σύστημά του κατά τρόπο 
συμβατό με το κοινοτικό δίκαιο περί 
ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 83
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. πιστεύει ότι είναι απολύτως αναγκαία η 
καλύτερη διασαφήνιση όσον αφορά τη 
μεθοδολογία και τους κανόνες για τη 
διαχείριση των πολυμερώς 
συμφωνηθέντων διατραπεζικών 
προμηθειών για τις αυτόματες 
ταμειολογιστικές μηχανές (ΑΤΜ) και για
άλλα συστήματα πληρωμών εκτός από τις 
κάρτες πληρωμών· υπενθυμίζει ότι το 
καθεστώς άμεσης χρέωσης του SEPA και 
το καθεστώς μεταφορών πιστώσεων του 
SEPA είναι αμφίπλευρα δίκτυα που 
δημιουργούν οικονομικά οφέλη χάρη στα 
αποτελέσματα δικτύου· ζητεί από την 
Επιτροπή να παράσχει έναν μηχανισμό 
εξισορρόπησης προκειμένου να 
διανεμηθούν πιο ομοιόμορφα οι 
επιβαρύνσεις και τα οφέλη της ένταξης στο 
δίκτυο· προτείνει στην Επιτροπή να 
καθορίσει και να κοινοποιήσει σε όλους 
τους ενδιαφερόμενους τη μεθοδολογία 
που πρέπει να χρησιμοποιείται για τον 
υπολογισμό όλων των πολυμερώς 

15. πιστεύει ότι είναι απολύτως αναγκαία η 
καλύτερη διασαφήνιση όσον αφορά τη 
μεθοδολογία και τους κανόνες για τη 
διαχείριση των πολυμερώς 
συμφωνηθέντων διατραπεζικών 
προμηθειών για τα συστήματα πληρωμών 
με κάρτα και για τον μηχανισμό 
υπολογισμού των διατραπεζικών 
προμηθειών για τις αυτόματες 
ταμειολογιστικές μηχανές (ΑΤΜ) και για 
συστήματα πληρωμών εκτός από τις 
κάρτες πληρωμών· ζητεί από την Επιτροπή 
να παράσχει έναν μηχανισμό 
εξισορρόπησης προκειμένου να 
διανεμηθούν πιο ομοιόμορφα οι 
επιβαρύνσεις και τα οφέλη της ένταξης στο 
δίκτυο·
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συμφωνηθέντων διατραπεζικών 
προμηθειών προκειμένου να 
εξασφαλισθούν πραγματικά ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού και η εφαρμογή όλων των 
κανόνων του ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 84
Gianni Pittella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. πιστεύει ότι είναι απολύτως αναγκαία η 
καλύτερη διασαφήνιση όσον αφορά τη 
μεθοδολογία και τους κανόνες για τη 
διαχείριση των πολυμερώς 
συμφωνηθέντων διατραπεζικών 
προμηθειών για τις αυτόματες 
ταμειολογιστικές μηχανές (ΑΤΜ) και για 
άλλα συστήματα πληρωμών εκτός από τις 
κάρτες πληρωμών· υπενθυμίζει ότι το 
καθεστώς άμεσης χρέωσης του SEPA και 
το καθεστώς μεταφορών πιστώσεων του 
SEPA είναι αμφίπλευρα δίκτυα που
δημιουργούν οικονομικά οφέλη χάρη στα 
αποτελέσματα δικτύου· ζητεί από την 
Επιτροπή να παράσχει έναν μηχανισμό 
εξισορρόπησης προκειμένου να 
διανεμηθούν πιο ομοιόμορφα οι 
επιβαρύνσεις και τα οφέλη της ένταξης 
στο δίκτυο· προτείνει στην Επιτροπή να 
καθορίσει και να κοινοποιήσει σε όλους 
τους ενδιαφερόμενους τη μεθοδολογία που 
πρέπει να χρησιμοποιείται για τον 
υπολογισμό όλων των πολυμερώς 
συμφωνηθέντων διατραπεζικών 
προμηθειών προκειμένου να 
εξασφαλισθούν πραγματικά ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού και η εφαρμογή όλων των 
κανόνων του ανταγωνισμού·

15. πιστεύει ότι είναι απολύτως αναγκαία η 
καλύτερη διασαφήνιση όσον αφορά τη 
μεθοδολογία και τους κανόνες για τη 
διαχείριση των πολυμερώς 
συμφωνηθέντων διατραπεζικών 
προμηθειών για τις αυτόματες 
ταμειολογιστικές μηχανές (ΑΤΜ) και για 
άλλα συστήματα πληρωμών εκτός από τις 
κάρτες πληρωμών· υπενθυμίζει ότι τα 
καθεστώτα άμεσης χρέωσης και 
μεταφορών πιστώσεων, όπως αυτά του 
SEPA, υποστηρίζουν υπηρεσίες που 
προσφέρονται από κοινού από δύο 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και 
ζητούνται από κοινού από δύο πελάτες, 
και δημιουργούν οικονομικά οφέλη χάρη 
στα αποκαλούμενα αποτελέσματα δικτύου· 
προτείνει στην Επιτροπή να καθορίσει και 
να κοινοποιήσει σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους κριτήρια για τον ορισμό 
από τους φορείς της αγοράς μιας 
μεθοδολογίας που πρέπει να 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό όλων 
των πολυμερώς συμφωνηθέντων 
διατραπεζικών προμηθειών, τις οποίες θα 
μπορεί έτσι να λάβει υπόψη της η 
Επιτροπή, προκειμένου να εξασφαλισθούν 
πραγματικά ισότιμοι όροι ανταγωνισμού 
και η εφαρμογή όλων των κανόνων του 
ανταγωνισμού·
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Τροπολογία 85
John Purvis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. πιστεύει ότι είναι απολύτως αναγκαία η 
καλύτερη διασαφήνιση όσον αφορά τη 
μεθοδολογία και τους κανόνες για τη 
διαχείριση των πολυμερώς 
συμφωνηθέντων διατραπεζικών 
προμηθειών για τις αυτόματες 
ταμειολογιστικές μηχανές (ΑΤΜ) και για 
άλλα συστήματα πληρωμών εκτός από τις 
κάρτες πληρωμών· υπενθυμίζει ότι το 
καθεστώς άμεσης χρέωσης του SEPA και 
το καθεστώς μεταφορών πιστώσεων του 
SEPA είναι αμφίπλευρα δίκτυα που 
δημιουργούν οικονομικά οφέλη χάρη στα 
αποτελέσματα δικτύου· ζητεί από την 
Επιτροπή να παράσχει έναν μηχανισμό
εξισορρόπησης προκειμένου να
διανεμηθούν πιο ομοιόμορφα οι
επιβαρύνσεις και τα οφέλη της ένταξης στο 
δίκτυο· προτείνει στην Επιτροπή να 
καθορίσει και να κοινοποιήσει σε όλους 
τους ενδιαφερόμενους τη μεθοδολογία 
που πρέπει να χρησιμοποιείται για τον 
υπολογισμό όλων των πολυμερώς 
συμφωνηθέντων διατραπεζικών 
προμηθειών προκειμένου να 
εξασφαλισθούν πραγματικά ισότιμοι όροι
ανταγωνισμού και η εφαρμογή όλων των 
κανόνων του ανταγωνισμού·

15. πιστεύει ότι είναι απολύτως αναγκαία η 
καλύτερη διασαφήνιση όσον αφορά τη 
μεθοδολογία και τους κανόνες για τη 
διαχείριση των πολυμερώς 
συμφωνηθέντων διατραπεζικών 
προμηθειών για τις αυτόματες 
ταμειολογιστικές μηχανές (ΑΤΜ) και για 
άλλα συστήματα πληρωμών εκτός από τις 
κάρτες πληρωμών· υπενθυμίζει ότι το 
καθεστώς άμεσης χρέωσης του SEPA και 
το καθεστώς μεταφορών πιστώσεων του 
SEPA είναι αμφίπλευρα δίκτυα που 
δημιουργούν οικονομικά οφέλη χάρη στα 
αποτελέσματα δικτύου· ζητεί από την 
Επιτροπή να ελέγξει ότι υπάρχουν 
μηχανισμοί εξισορρόπησης που διανέμουν
πιο ομοιόμορφα τις επιβαρύνσεις και τα 
οφέλη της ένταξης στο δίκτυο και 
μεθοδολογίες που εξασφαλίζουν
πραγματικά ισότιμους όρους
ανταγωνισμού και τήρηση όλων των 
κανόνων του ανταγωνισμού·

Or. en
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Τροπολογία 86
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15a. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι, αντί 
για την απευθείας εστίαση στις 
προμήθειες και τις τιμές, είναι 
προτιμότερη η προσπάθεια επίτευξης 
μεγαλύτερης διαφάνειας του κλάδου κατά 
την ενημέρωση των καταναλωτών 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων και των υπηρεσιών 
πληρωμών, καθώς και σχετικά με τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως 
χρηστών, προάγοντας έτσι περαιτέρω τον 
ανταγωνισμό στο πλαίσιο της αγοράς·

Or. en


