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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει ότι, ενώ οι ηλεκτρονικές πληρωμές διαδραματίζουν ολοένα σημαντικότερο 
ρόλο στην Ευρώπη και παγκοσμίως, εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρά εμπόδια για 
μια πλήρως και ουσιαστικά ολοκληρωμένη, ανταγωνιστική, ασφαλή, διαφανή και φιλική 
προς τον καταναλωτή ενιαία ευρωπαϊκή αγορά σε σχέση με αυτούς τους τρόπους 
πληρωμών·

2. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ηλεκτρονικές πληρωμές στο 
πλαίσιο της καταπολέμησης της παραοικονομίας και, ειδικότερα, της φοροδιαφυγής·

3. εκφράζει την άποψη ότι θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
αποφασιστικές δράσεις για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις για ασφαλείς ηλεκτρονικές πληρωμές, προκειμένου να 
ευαισθητοποιηθούν οι καταναλωτές και να υπερκεραστούν οι αβάσιμες ανησυχίες 
σχετικά με αυτούς τους τρόπους πληρωμών·

4. τονίζει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης ανάπτυξη των δυνατοτήτων των 
ηλεκτρονικών πληρωμών, θα πρέπει να διασφαλισθεί το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας ως 
εγγύηση έναντι των κινδύνων απάτης, και προσβλέποντας στην προστασία των 
ευαίσθητων δεδομένων των καταναλωτών· 

5. θεωρεί ότι χρειάζεται τυποποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπό τη μορφή ρυθμιστικού 
πλαισίου που θα θεσπίζει πρότυπα ασφαλείας για κάθε είδος ηλεκτρονικών πληρωμών 
και θα εμπεριέχει ρυθμίσεις για όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην παροχή 
υπηρεσιών πληρωμών, καθώς και όλους τους διαμεσολαβητές·

6. θεωρεί ότι οι εγχώριες και διασυνοριακές πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες στον 
Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (ΕΧΠΕ) θα πρέπει να εναρμονισθούν και να 
απαγορευθούν σταδιακά εντός καθορισμένης προθεσμίας, και ότι παράλληλα θα πρέπει 
να απαγορευθούν επίσης σταδιακά οι πρόσθετες επιβαρύνσεις, οι εκπτώσεις και άλλες 
πρακτικές που επηρεάζουν την επιλογή των καταναλωτών, προετοιμάζοντας το έδαφος 
για μια περισσότερο διαφανή ενιαία ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών·

7. επιβεβαιώνει ότι μια προσέγγιση αυτορρύθμισης δεν επαρκεί· εκτιμά ότι η Επιτροπή και η 
ΕΚΤ θα πρέπει να αναλάβουν πιο ενεργό και ηγετικό ρόλο στο πλαίσιο της 
διακυβέρνησης του ΕΧΠΕ και ότι θα πρέπει να εξασφαλισθεί η δέουσα συμμετοχή και 
διαβούλευση των σχετικών εμπλεκόμενων φορέων, ειδικότερα των ενώσεων 
καταναλωτών, κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.


