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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. rámutat arra, hogy bár az elektronikus fizetések egyre fontosabb szerepet játszanak 
Európában és a világban, e fizetési formák tekintetében a teljes mértékben és hatékony 
módon integrált, versenyképes, átlátható és fogyasztóbarát egységes európai piac 
létrejöttének továbbra is komoly akadályai vannak;

2. hangsúlyozza, hogy az elektronikus fizetések jelentős szerepet játszanak a szürkegazdaság 
és különösen az adócsalás elleni küzdelemben;

3. véleménye szerint határozott fellépéseket kell indítani uniós szinten, amelyek útján – a 
fogyasztók tudatosságának növelése és az ilyen fizetési formákkal kapcsolatos 
megalapozatlan aggodalmak leküzdése érdekében – tájékoztatják a fogyasztókat a 
biztonságos elektronikus fizetés feltételeiről és követelményeiről;

4. hangsúlyozza, hogy az elektronikus fizetésben rejlő lehetőségek teljes mértékű kiaknázása 
érdekében – a csalás kockázata elleni védintézkedésként és a fogyasztók különleges 
adatainak védelme érdekében – a legmagasabb szintű biztonságot kell garantálni; 

5. véleménye szerint gondoskodni kell az uniós szintű szabványosításról, amely egy 
szabályozási keret formáját öltené, és biztonsági előírásokat állapítana meg az egyes 
elektronikus fizetési formákra nézve, továbbá szabályozná a fizetési szolgáltatások 
nyújtásában érintett valamennyi szereplő és közvetítő tevékenységét;

6. véleménye szerint az egységes eurófizetési térségben (SEPA) a hazai és a határokon 
átnyúló multilaterális bankközi díjakat meghatározott határidőig harmonizálni kell, majd 
fokozatosan ki kell iktatni, valamint ezzel párhuzamosan fokozatosan ki kell mondani a 
felárak, az árengedmények és egyéb döntésbefolyásoló gyakorlatok tilalmát, továbbá ki 
kell kövezni az utat az átláthatóbb egységes európai fizetési piac előtt;

7. megerősíti, hogy az önszabályozó megközelítés nem elégséges; véleménye szerint a 
Bizottságnak és az EKB-nak aktívabb, vezető szerepet kell vállalnia a SEPA 
irányításában, és valamennyi érintett szereplőt – különösen a fogyasztói szervezeteket –
megfelelően be kell vonni a döntéshozatali eljárásba, és annak során konzultálni kell 
velük.


