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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za ekonomske in monetarne 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da kljub vse pomembnejši vlogi elektronskih plačil v Evropi in svetu še vedno 
obstajajo resne ovire za v celoti in učinkovito integriran, konkurenčen, varen, pregleden in 
potrošnikom prijazen evropski enotni trg teh oblik plačil;

2. izpostavlja pomembno vlogo, ki jo imajo elektronska plačila v okviru boja proti sivi 
ekonomiji in zlasti davčnim utajam;

3. meni, da je treba na evropski ravni zagotoviti prodorne ukrepe za obveščanje potrošnikov 
o pogojih in zahtevah glede varnih elektronskih plačil, da bi se povečala ozaveščenost 
potrošnikov in presegla neutemeljena zaskrbljenost glede teh oblik plačil;

4. poudarja, da je treba kot zaščito pred tveganjem goljufije zagotoviti največ jo stopnjo 
varnosti, da bi se omogočil popoln razvoj možnosti elektronskih plačil in da bi se 
zavarovali občutljivi podatki potrošnikov; 

5. meni, da je na evropski ravni potrebna standardizacija v obliki regulativnega okvira, ki 
vzpostavlja varnostne standarde za vse oblike elektronskih plačil ter regulira vse 
posrednike in udeležence, ki so vključeni v zagotavljanje plačilnih storitev;

6. meni, da bi bilo treba domač e in čezmejne več stranske pristojbine za izmenjavo v 
enotnem območju plačil v eurih (območje SEPA) uskladiti in v določenem roku postopno 
odpraviti, istočasno pa bi bilo treba postopno odpraviti tudi doplačila, popuste in druge 
oblike usmerjanja, kar bi pripomoglo k preglednejšemu evropskemu enotnemu trgu plačil;

7. potrjuje, da samoregulativen pristop ni zadosten; meni, da bi morali Komisija in ECB 
imeti bolj aktivno in vodilno vlogo pri upravljanju območja SEPA ter da bi se bilo treba 
vse zadevne zainteresirane strani, zlasti združenja potrošnikov, ustrezno vključiti v proces 
odločanja in se z njimi posvetovati.


