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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. poukazuje na to, že ačkoli elektronické platby hrají v Evropě i ve světě stále důležitější 
roli, v souvislosti s nimi stále stojí v cestě plně a efektivně integrovanému, 
konkurenceschopnému, bezpečnému, transparentnímu a pro spotřebitele vhodnému 
jednotnému evropskému trhu vážné překážky;

2. zdůrazňuje významnou úlohu elektronických plateb v rámci boje proti šedé ekonomice, a 
zejména proti daňovým únikům;

3. domnívá se, že by se na evropské úrovni měly podniknout ráznější kroky v oblasti 
informování spotřebitelů o podmínkách a požadavcích bezpečných elektronických plateb, 
aby se zvýšilo jejich povědomí a překonaly neopodstatněné obavy z tohoto typu plateb;

4. zdůrazňuje, že jako záruka proti riziku podvodů musí být zajištěna maximální úroveň 
bezpečnosti, aby bylo možno plně využít potenciálu elektronických plateb a aby byly 
chráněny citlivé údaje spotřebitelů; 

5. je přesvědčen o tom, že na evropské úrovni je potřebná normalizace formou regulačního 
rámce, jímž se stanoví bezpečnostní normy pro všechny typy elektronických plateb a který 
bude platný pro všechny účastníky zapojené do poskytování platebních služeb a taktéž i 
pro zprostředkovatele; 

6. je přesvědčen, že by domácí a přeshraniční vícestranné mezibankovní poplatky v jednotné 
oblasti pro platby v eurech (SEPA) měly být sladěny a postupně zakázány v pevně 
stanovených lhůtách a že by zároveň s tím měly být postupně zakázány i přirážky, slevy a 
další postupy řízení, což připraví půdu pro transparentnější jednotný evropský trh plateb;

7. prohlašuje, že samoregulační přístup není dostatečný; domnívá se, že Komise a Evropská 
centrální banka by měly hrát aktivnější vůdčí roli v řízení systému SEPA a že všechny 
příslušné zúčastněné strany, zejména sdružení spotřebitelů, by se měly do rozhodovacího 
procesu řádně zapojit a být konzultovány.


