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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că deși plățile electronice joacă un rol tot mai important în Europa și în lume, 
încă există obstacole serioase în calea unei piețe unice europene integrate pe deplin și în 
mod eficient, competitivă, sigură, transparentă și favorabilă consumatorilor în ceea ce 
privește aceste forme de plăți;

2. subliniază contribuția importantă pe care plățile electronice o au în cadrul luptei pentru 
combaterea economiei gri și, în special, a evaziunii fiscale;

3. este de părere că ar trebui adoptate la nivel european măsuri eficiente de informare a 
consumatorilor cu privire la condițiile și cerințele pentru plăți electronice sigure, în 
vederea sensibilizării consumatorilor și a depășirii preocupărilor nefondate legate de 
aceste forme de plăți;

4. subliniază că ar trebui asigurat nivelul maxim de securitate ca garanție împotriva riscului 
de fraudă, pentru a permite dezvoltarea deplină a potențialului plăților electronice și a 
proteja datele sensibile ale consumatorilor; 

5. consideră că se impune o standardizare la nivel european, sub forma unui cadru de 
reglementare care stabilește standarde de securitate pentru fiecare formă de plăți 
electronice și care reglementează toți actorii care participă la furnizarea de servicii de 
plată, precum și toți intermediarii;

6. consideră că comisioanele interbancare multilaterale naționale și transfrontaliere din Zona 
unică de plăți în euro (SEPA) ar trebui armonizate și interzise treptat până la un termen fix 
și că, în paralel, ar trebui interzise treptat și supratarifele, rabaturile și alte practici de 
orientare a clientului (steering), facilitând o piață unică europeană a plăților mai 
transparentă;

7. afirmă că un demers de autoreglementare nu este suficient; consideră că Comisia și BCE 
ar trebui să aibă un rol mai activ și de prim-plan în guvernanța SEPA și că toate părțile 
interesate în cauză, în special asociațiile de consumatori, ar trebui să participe și să fie 
consultate în mod corespunzător în cadrul procesului decizional.


