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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което 
ще приеме, следните предложения:

1. посочва, че макар че електронните плащания играят все по-важна роля в Европа и 
по света, продължават да съществуват сериозни пречки за изграждането на напълно 
и ефективно интегриран, конкурентоспособен, безопасен, прозрачен и ориентиран 
към потребителите единен европейски пазар по отношение на тези форми на 
разплащане;

2. подчертава важната роля, която играят електронните плащания в рамките на 
борбата срещу сивата икономика, и по-специално срещу укриването на данъци;

3. счита, че на равнище ЕС следва да се предприемат решителни действия за 
информиране на потребителите относно условията и изискванията за безопасни 
електронни плащания, за да се повиши осведомеността на потребителите и да се 
преодолеят неоснователните притеснения относно тези форми на разплащане;

4. подчертава, че за да се развие пълният потенциал на електронните плащания, следва 
да се гарантира максимално ниво на сигурност като предпазна мярка срещу риска от 
измами и за защита на чувствителните данни на потребителите; 

5. счита, че е необходима стандартизация на равнище ЕС, под формата на регулаторна 
рамка, която установява стандарти за сигурност за всяка форма на електронни 
плащания и регулира всички участници, ангажирани с предоставянето на 
разплащателни услуги, както и всички посредници;

6. счита, че местните и трансгранични многостранни такси за обмен в единната зона за 
плащания в евро (ЕЗПЕ) следва да бъдат хармонизирани и да им бъде наложена 
прогресивна забрана в рамките на определен срок и че успоредно с това следва да се 
наложи прогресивна забрана и за налагането на по-високи такси, отстъпки и други 
насочващи практики, за да се подготви почвата за един по-прозрачен единен 
европейски пазар на плащания;

7. твърди, че подходът на саморегулирането не е достатъчен; счита, че Комисията и 
ЕЦБ следва да възприемат по-активна и водеща роля в управлението на ЕЗПЕ и че с 
всички съответни заинтересовани страни, по-специално с асоциациите на 
потребителите, следва да бъдат проведени консултации и те да бъдат надлежно 
включени в процеса на вземане на решения.


