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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad, nors elektroniniai mokėjimai Europoje ir pasaulyje vis svarbesni, tebekyla 
didelių kliūčių kuriant visiškai ir iš tikrųjų integruotą, konkurencingą, saugią, skaidrią ir 
vartotojams palankią Europos bendrąją rinką, susijusią su šių formų mokėjimais;

2. pabrėžia, kokį svarbų vaidmenį minėti elektroniniai mokėjimai atlieka kovojant su 
šešėline ekonomika ir visų pirma su mokesčių slėpimu;

3. laikosi nuomonės, kad Europos lygmeniu turėtų būti imamasi aiškių veiksmų, kuriais 
siekiama informuoti vartotojus apie saugių mokėjimų sąlygas ir reikalavimus, kad būtų 
didinamas vartotojų informuotumas ir išvengiama nepagrįsto nerimo dėl tokių formų 
mokėjimų;

4. pabrėžia, kad siekiant visapusiškai išplėtoti elektroninių mokėjimų galimybes reikėtų 
užtikrinti didžiausią saugumo lygį, kaip apsaugos nuo sukčiavimo priemonę, kad būtų 
apsaugoti neskelbtini vartotojų duomenys; 

5. mano, kad reikia Europos lygmens standartizacijos sukuriant reglamentavimo sistemą, 
kurioje būtų nustatyti visų formų elektroninių mokėjimų saugumo standartai ir pagal kurią 
būtų reglamentuojami visi su mokėjimo paslaugų teikimu susiję subjektai ir tarpininkai;

6. mano, kad reikėtų suderinti ir laipsniškai iki nustatyto termino uždrausti vietinius ir 
tarpvalstybinius daugiašalius tarpbankinius mokesčius bendroje mokėjimų eurais erdvėje 
(SEPA), taip pat kartu reikėtų laipsniškai uždrausti antkainius, nuolaidas ir kitą 
kreipiamąją praktiką, taip sudarant sąlygas kurti skaidresnę Europos bendrąją mokėjimų 
rinką;

7. patvirtina, kad savireguliacijos metodo nepakanka; mano, kad Komisija ir ECB turėtų 
imtis aktyvesnio vadovaujamo vaidmens valdant SEPA ir kad visi susiję suinteresuotieji 
subjektai, visų pirma vartotojų asociacijos, turėtų būti tinkamai įtraukiami į sprendimų 
priėmimo procesą ir šiame procese su jais turėtų būti konsultuojamasi.


