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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. poukazuje na to, že hoci elektronické platby zohrávajú v Európe a vo svete čoraz 
dôležitejšiu úlohu, stále existujú vážne prekážky pre vytvorenie plne a účinne 
integrovaného, konkurencieschopného, bezpečného, transparentného a pre spotrebiteľa 
jednoduchého jednotného európskeho trhu, pokiaľ ide o tieto formy platieb;

2. zdôrazňuje významnú úlohu, ktorú elektronické platby zohrávajú v rámci boja proti šedej 
ekonomike a najmä proti daňovým únikom;

3. zastáva názor, že na európskej úrovni by sa mali zaviesť ráznejšie opatrenia na 
informovanie spotrebiteľov o podmienkach a požiadavkách týkajúcich sa bezpečných 
elektronických platieb s cieľom zvýšiť informovanosť spotrebiteľov a prekonať 
nepodložené obavy súvisiace s týmito formami platieb;

4. zdôrazňuje, že s cieľom umožniť plný rozvoj potenciálu elektronických platieb a ochrániť 
citlivé údaje spotrebiteľov by sa mala zaistiť maximálna úroveň bezpečnosti ako ochrana 
pred rizikom podvodov; 

5. domnieva sa, že je potrebná štandardizácia na európskej úrovni vo forme regulačného 
rámca, ktorý stanovuje bezpečnostné normy pre všetky formy elektronických platieb 
a ktorý reguluje všetkých aktérov zapojených do poskytovania platobných služieb, ako aj
všetkých prostredníkov;

6. domnieva sa, že domáce a cezhraničné multilaterálne výmenné poplatky v jednotnej 
oblasti platieb v eurách (SEPA) by sa mali zosúladiť a postupne zrušiť do stanoveného 
termínu a že súbežne by sa mali postupne zrušiť aj príplatky, zľavy a iné riadiace praktiky, 
čím by sa vytvoril priestor pre transparentnejší európsky jednotný trh platieb;

7. tvrdí, že samoregulačný prístup je nepostačujúci; domnieva sa, že Komisia a ECB by mali 
zohrávať aktívnejšiu a poprednejšiu úlohu pri riadení SEPA a že do rozhodovacieho 
procesu by mali byť náležite zapojené všetky príslušné zainteresované strany, najmä 
združenia spotrebiteľov, s ktorými by sa mali viesť konzultácie.


