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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o akcijskem načrtu o maloprodajnih finančnih storitvah 

(2017/2066(INI)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije z dne 30. aprila 2007 o maloprodajnih finančnih 

storitvah na enotnem trgu (COM(2007)0226), 

– ob upoštevanju Direktive 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 

2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS 

(direktiva o potrošniških kreditih)1, 

– ob upoštevanju Direktive 2009/103/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

16. septembra 2009 o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o 

izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti (direktiva o zavarovanju 

avtomobilske odgovornosti)2, 

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 924/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 

septembra 2009 o čezmejnih plačilih v Skupnosti in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 

2560/20013, 

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije z dne 11. januarja 2012 z naslovom Na poti k 

integriranemu evropskemu trgu za kartična, spletna in mobilna plačila 

(COM(2011)0941), 

– ob upoštevanju poročila o dobri praksi za primerjalna spletna mesta iz leta 2014, ki ga 

je pripravil Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine, 

– ob upoštevanju mnenja o skupnem okviru za ocenjevanje tveganja in preglednost za 

institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje, ki ga je Evropski organ za zavarovanja 

in poklicne pokojnine aprila 2016 naslovil na institucije EU, 

– ob upoštevanju Direktive 2014/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. 

februarja 2014 o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine in 

spremembi direktiv 2008/48/ES in 2013/36/EU ter Uredbe (EU) št. 1093/2010 

(direktiva o stanovanjskih kreditih)4, 

– ob upoštevanju Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 

2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 

2011/61/EU5, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 

                                                 
1 UL L 133, 22.5.2008, str. 66. 
2 UL L 263, 7.10.2009, str. 11. 
3 UL L 266, 9.10.2009, str. 11. 
4 UL L 60, 28.2.2014, str. 34. 
5 UL L 173, 12.6.2014, str. 349. 
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julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije 

na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES1, 

– ob upoštevanju Direktive 2014/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 

2014 o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih 

računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov (direktiva o plačilnih računih)2, 

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 8. avgusta 2014 o delovanju evropskih 

nadzornih organov in Evropskega sistema finančnega nadzora (ESFS) 

(COM(2014)0509), 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/751 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 

2015 o medbančnih provizijah za kartične plačilne transakcije3, 

– ob upoštevanju Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 

novembra 2015 o plačilnih storitvah na notranjem trgu, spremembah direktiv 

2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter 

razveljavitvi Direktive 2007/64/ES4, 

– ob upoštevanju Direktive (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

20. januarja 2016 o distribuciji zavarovalnih produktov (prenovitev) (direktiva o 

distribuciji zavarovanj)5, 

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije z dne 10. decembra 2015 o maloprodajnih 

finančnih storitvah: boljši produkti, večja izbira ter večje priložnosti za potrošnike in 

podjetja (COM(2015)0630), 

– ob upoštevanju odgovora Evropskega bančnega organa z dne 21. marca 2016 na zeleno 

knjigo Komisije o maloprodajnih finančnih storitvah, 

– ob upoštevanju posebne raziskave Eurobarometer 446 iz julija 2016 o finančnih 

produktih in storitvah, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. novembra 2016 o zeleni knjigi o 

maloprodajnih finančnih storitvah6, 

– ob upoštevanju poročila zveze Better Finance z naslovom Pension Savings: The Real 

Return (Pokojninska varčevanja: resnični donos) iz leta 2016,  

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. maja 2017 o finančni tehnologiji: vpliv 

tehnologije na prihodnost finančnega sektorja7, 

– ob upoštevanju posvetovalnega dokumenta Komisije z dne 21. marca 2017 o pregledu 

evropskih nadzornih organov, 

                                                 
1 UL L 257, 28.8.2014, str. 73. 
2 UL L 257, 28.8.2014, str. 214. 
3 UL L 123, 19.5.2015, str. 1. 
4 UL L 337, 23.12.2016, str. 35. 
5 UL L 26, 2.2.2016, str. 19. 
6 Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0434. 
7 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0211. 
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– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 23. marca 2017 z naslovom Akcijski načrt o 

finančnih storitvah za potrošnike: boljši produkti, večja izbira (COM(2017)0139), 

– ob upoštevanju raziskave organa Združenega kraljestva za finančno poslovanje o trgu 

upravljanja sredstev iz junija 2017, 

– ob upoštevanju protokola št. 1 k Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU) o vlogi 

nacionalnih parlamentov v Evropski uniji,  

– ob upoštevanju protokola št. 2 k Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU) o uporabi 

načel subsidiarnosti in sorazmernosti,  

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in mnenja Odbora 

za notranji trg in varstvo potrošnikov (A8-0326/2017),  

A. ker je trg maloprodajnih finančnih storitev v EU še vedno premalo razvit in je močno 

razdrobljen; ker je zato nujno potrebno učinkovito ukrepanje, da se omogočijo 

inovacije, ki bodo koristile končnim uporabnikom, hkrati pa pomagale sprostile ves 

potencial enotnega trga na področju maloprodajnih finančnih storitev, povečale 

konkurenčnost, znižale cene in povečale izbiro in raznolikost produktov; 

B. ker se ne bi smeli odpovedati ambicijam pri odpravljanju nacionalnih ovir in 

omejevanju protekcionističnih teženj, ki preprečujejo inovacije pri maloprodajnih 

finančnih storitvah; poziva Komisijo in Svet, naj ambiciozneje ravnata na področju 

čezmejnih maloprodajnih naložb v okviru unije kapitalskih trgov in naj se ne lotevata 

zgolj lažjih vprašanj, ampak se spoprimeta tudi z najpomembnejšimi ovirami na tem 

trgu, namreč z jezikom, pomisleki zaradi goljufij ali kriminala, negotovostjo glede 

davčnih posledic, razlikami v zakonodaji na področju vrednostnih papirjev in v pravu 

gospodarskih družb, z nepoznavanjem postopkov v zvezi s pravnimi sredstvi in 

insolventnostjo ter premajhnim zaupanjem v strukture varovanja potrošnikov; 

C. ker bo evropski trg finančnih storitev vzdržen le, če bo potrošniku in ponudnikom 

finančnih storitev zagotavljal resnično dodano vrednost, tako da se zagotovita 

učinkovita konkurenca in varstvo potrošnikov, zlasti pri produktih, ki so potrebni za 

udeležbo v gospodarskem življenju, in produktih za ranljive potrošnike; 

D. ker Evropejci po ugotovitvah posebne raziskave Eurobarometer št. 446 še vedno 

večinoma kupujejo finančne produkte ali storitve v svoji državi in pogosto niti ne 

izrazijo potrebe ali želje po dostopu do teh storitev v tujini, čeprav jim dostop dejansko 

onemogočajo nekatere prepreke; ker celo znotraj lastne države članice le majhen ljudi 

delež poišče privlačnejšo ponudbo in zamenja ponudnika; ker lahko premajhna 

(čezmejna) konkurenca potrošnikom in malim vlagateljem onemogoči dostop do 

najugodnejših finančnih produktov in storitev; 

E. ker je finančna tehnologija v resoluciji Evropskega parlamenta z dne 17. maja 2017 

opredeljena kot financiranje, ki se omogoča ali zagotavlja z novimi tehnologijami in ki 

zadeva vse sestavne dele finančnega sektorja, od bančništva do zavarovalnih storitev 

pokojninskih skladov, investicijskega svetovanja, plačilnih storitev in tržne 
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infrastrukture; ker lahko uporaba tehnologij za zagotavljanje maloprodajnih finančnih 

storitev pripomore k premagovanju nekaterih ovir na enotnem trgu in k večji operativni 

učinkovitosti tega sektorja; ker digitalizacija sama po sebi še ne zadošča za odpravo teh 

ovir; ker lahko tesnejše povezovanje čezmejnih maloprodajnih finančnih storitev in 

boljše obveščanje o priložnostih, ki jih ta trg ponuja, pomagata povečati ozaveščeno 

povpraševanje, kar bo pripomoglo k doseganju boljših standardov kakovosti na tem 

področju; 

1. je seznanjen, da so v akcijskem načrtu Komisije o finančnih storitvah upoštevani 

nekateri izzivi, ki jih je Parlament izpostavil v svojem poročilu o zeleni knjigi o 

maloprodajnih finančnih storitvah, zato da bi pri prizadevanjih za robusten enotni trg 

teh storitev, ki se bo opiral na tehnologijo, poskrbeli za varstvo potrošnikov, obenem pa 

bi spodbudili konkurenco, jamčili za varstvo podatkov, znižali cene in se bojevali proti 

davčnim goljufijam, davčni utaji, izogibanju davkom in pranju denarja; vseeno meni, da 

je akcijski načrt premalo ambiciozen glede ustvarjanja regulativnega okolja, ki bo 

zagotavljalo preglednost, rast in inovacije ter v katerem bodo maloprodajne finančne 

storitve uživale visoko stopnjo zaupanja podjetij in potrošnikov; obžaluje, da so 

provizije in nadomestila pri zasebnih pokojninah, investicijskih skladih in drugih 

maloprodajnih produktih vztrajno visoke in nepregledne ter močno znižujejo dejanski 

donos za male vlagatelje; kljub temu soglaša s stališčem Komisije, da bi bilo treba 

vztrajati pri prenosu in izvajanju zakonodajnih aktov, ki so bili v zadnjih letih 

pripravljeni na področju finančnih storitev, vključno z revidirano direktivo o trgih 

finančnih instrumentov in direktivo o distribuciji zavarovalnih produktov, in temu dati 

prednost, nove zakonodajne pobude pa bi predložili šele, če bo potrebno; 

2. odobrava, da se razvijajo nove finančne storitve in institucije, ki prispevajo h 

konkurenčnosti na finančnih trgih in k novim priložnostim za potrošnike; ugotavlja, da 

je bilo v letu 2016 v Evropi za financiranje finančnotehnoloških podjetij porabljenih 2,2 

milijarde USD, medtem ko je bilo v Združenih državah Amerike porabljenih 12,8 

milijarde USD in na Kitajskem 8,6 milijarde USD, kar kaže, da sta potrebna hitra 

sprememba miselnosti in ustrezen regulativni odziv na tehnološki razvoj, če želi Evropa 

postati vodilni trg za inovacije; poudarja, da bo EU z resničnim enotnim trgom za 

maloprodajne finančne storitve, kjer bodo novim udeležencem na trgu zagotovljeni 

enaki konkurenčni pogoji, postala privlačno središče inovativnih finančnih storitev in bo 

potrošnikom zagotovljena večja in boljša izbira po nižjih cenah; poudarja, da nove 

tehnologije sicer prinašajo regulativne izzive, a ponujajo tudi velike priložnosti za 

inovacije, ki koristijo končnim uporabnikom, in spodbude za gospodarsko rast in 

delovna mesta;  

3. meni, da je treba nujno omogočiti čezmejno izvajanje vseh vrst finančnih storitev, med 

drugim odpiranja tekočih in varčevalnih računov ter storitev na področju bančnih kartic, 

potrošniških in hipotekarnih posojil, zavarovanja in državnih obveznic; 

4. meni, da je v nasprotju z načeli notranjega trga maloprodajnih finančnih storitev, če se 

kot pogoj za zagotovitev finančnega produkta – vključno z državnimi dolžniškimi 

instrumenti – zahteva prebivališče v državi članici oziroma osebna izkaznica, ki jo je 

izdala država članica, v kateri se nudi finančni produkt; 

5. meni, da bi bilo koristno malim vlagateljem omogočiti čezmejni nakup državnih 
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obveznic; 

6. meni, da uporabnik ne bi smel plačevati nadomestil za tekoče in varčevalne račune, 

razen če so povezani s posebnimi storitvami, kot je navedeno tudi v resoluciji z dne 

14. februarja 2017 o letnem poročilu o politiki konkurence EU1; 

7. poudarja, da je dostop do gotovine na bankomatih bistvena javna storitev, ki mora biti 

na voljo brez diskriminatornih ali nepoštenih praks, in da zato stroški ne smejo biti 

previsoki; 

8. želi opomniti Komisijo, da se imetnikom plačilnih kartic, ki se preselijo v drugo državo 

članico, kartice še vedno ukinjajo, in poziva k ukrepanju zoper to ravnanje, med drugim 

tudi obveščanje nacionalnih organov; 

9. pozdravlja, da je namen akcijskega načrta rešiti številna pomembna vprašanja in da na 

nekaterih področjih določa konkretne ukrepe, ki jih mora Komisija sprejeti v jasno 

opredeljenem roku; 

10. meni, da bi morala Komisija odigrati aktivnejšo vlogo pri uporabi unije kapitalskih 

trgov, obenem pa v okviru izvajanja Pariškega sporazuma pritegniti Parlament k 

podpiranju vse večjega trga trajnostnih in etičnih naložb s podpiranjem odgovornih 

naložb, z zagotavljanjem učinkovitih in standardiziranih okoljskih in socialnih 

informacij ter informacij o upravljanju s strani družb, ki kotirajo na borzi, in finančnih 

posrednikov ter z ustreznim vključevanjem teh meril v sisteme za upravljanje naložb in 

v standarde razkritja; poleg tega poziva Komisijo, naj spodbuja storitve za ocenjevanje 

upoštevanja okoljskih in socialnih meril ter meril upravljanja in dosleden okvir za trg 

zelenih obveznic, pri čemer naj se opira na svojo študijo o tem in na delo študijske 

skupine G-20 o okoljsko ozaveščenem financiranju; poziva Komisijo, naj pripravi 

predlog o vzpostavitvi varčevalnega računa EU, da bi sprostili dolgoročno financiranje 

in podprli ekološki prehod v Evropi;  

11. poudarja, da morajo najpomembnejša finančna središča zagotavljati dinamične trge za 

maloprodajne storitve; 

12. meni, da je visoka raven varstva potrošnikov in preglednosti odločilnega pomena za 

razvoj enotnega trga maloprodajnih finančnih storitev; zlasti vztraja, da je treba 

zagotoviti varstvo ranljivih potrošnikov z učinkovitim izvajanjem direktive o osnovnih 

plačilnih računih in da so potrebni še drugi ukrepi, na primer politike o finančnem 

izobraževanju; je prepričan, da je treba evropsko in nacionalno zakonodajo o 

potrošniškem financiranju okrepiti in po potrebi nadalje harmonizirati v vseh državah 

članicah; 

13. poziva Komisijo, naj zagotovi uporabo načela „enaka storitev, enako tveganje, enaka 

pravila, enak nadzor“, da bi preprečili izkrivljanje konkurence, zlasti zaradi vstopanja 

novih akterjev; poudarja, da ta pravila ne smejo zavirati inovacij; poziva Komisijo, naj 

razjasni uporabo določb o splošni koristi, ki jih države članice lahko posredno 

uporabijo, da na svojem trgu preprečijo vstop novih produktov, in naj evropske 

nadzorne organe pooblastijo, da bodo zavzeli dejavno vlogo mediatorja med državami 

                                                 
1 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0027. 
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članicami, kadar bo prišlo do nasprotujočih si razlag glede uporabe teh določb; 

14. vztraja, da mora evropski trg maloprodajnih finančnih storitev koristiti malim in 

srednjim podjetjem tako glede ponudbe kot glede povpraševanja; kar zadeva ponudbo, 

jim mora biti omogočen boljši dostop do financiranja, kar zadeva povpraševanje, pa 

lažji dostop do čezmejnih trgov; poudarja, da večja konkurenca ne sme škodovati malim 

in srednjim podjetjem, ki kot ponudniki maloprodajnih finančnih storitev v glavnem 

poslujejo lokalno; 

15. poziva Komisijo, naj evropskim finančnim nadzornikom Evropskemu bančnemu 

organu, Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge ter Evropskemu organu za 

zavarovanja in poklicne pokojnine zagotovi ustrezna sredstva in pristojnosti za izvajanje 

vseh njihovih regulativnih in nadzornih nalog, ki so v interesu varstva potrošnikov; 

16. poziva Komisijo, naj preuči možnost, da bi za maloprodajne finančne produkte uvedli 

29. ureditev; poziva jo tudi, naj razmisli o možnosti, da bi za standardizirane opcije 

najpogosteje uporabljenih finančnih produktov v EU vzpostavili harmoniziran pravni 

okvir po zgledu osnovnega bančnega računa in vseevropskega pokojninskega produkta; 

Ukrep št. št. 1 – nižji stroški za transakcije, ki niso v eurih 

17. želi opomniti, da so provizije za čezmejna plačila zunaj euroobmočja še vedno visoke; 

zato poziva Komisijo, naj hitro predlaga spremembo Uredbe (ES) št. 924/2009 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o čezmejnih plačilih v 

Skupnosti in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2560/2001, da bi v vseh državah članicah 

znižali plačila za čezmejne transakcije; v zvezi s tem obžaluje, da ni skupnega 

evropskega spletnega bančnega plačilnega instrumenta, na primer vseevropske kreditne 

ali debetne kartice v evropski lasti; 

Ukrep št. 2 – preglednost pri pretvorbi valut 

18. poudarja, da je za rešitev problema premajhne preglednosti pri „dinamični pretvorbi 

valut“ bistveno izvrševati veljavno zakonodajo; želi spomniti, da Direktiva (EU) 

2015/2366 določa, da morajo trgovci potrošnikom jasno poudariti in predstaviti končne 

stroške dinamične pretvorbe valut, tudi kadar potrošniki dvignejo denar na bankomatu 

in pri tem pretvorijo valuto; poudarja pa, da morajo potrošniki imeti možnost, da 

izberejo najboljši tečaj in da morajo biti pri opravljanju transakcij in plačil v tujini ali 

dvigovanju denarja na bankomatu, tudi kadar uporabljajo dinamično pretvorbo valut, 

seznanjeni s pristojbinami in dodatnimi stroški; poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo 

ponudniki razkrili vse zaračunane pribitke v okviru razkritih stroškov in pristojbin, kar 

se zahteva po direktivi o plačilnih storitvah na notranjem trgu, ter da morajo biti tečaji, 

ki jih ponujajo različni ponudniki finančnih storitev, predstavljeni pregledno; ugotavlja, 

da je za to nujna boljša finančna pismenost potrošnikov; priporoča, naj se na ravni EU 

izvajajo navidezni nakupi, s katerimi bi ocenili ovire za čezmejni dostop, kakovost 

storitev in skladnost z zakonodajo EU ter javno poročali o tem in spremljali razvoj 

produktov in storitev;  

Ukrep št. 3 – lažja zamenjava produktov 

19. opozarja, da je stopnja zamenjave ponudnika pri večini bančnih produktov in 
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neživljenjskih zavarovanj le nizka, kar ovira vstopanje na čezmejne maloprodajne trge, 

in zato spodbuja Komisijo, naj potrošnikom olajša prehod na ugodnejše maloprodajne 

finančne storitve po vsej EU pa tudi prekinitev finančnih pogodb, jemanje posojil in 

drugih finančnih produktov, ki so na voljo v čezmejnem okviru; poudarja, da obstaja 

velik potencial za zagotavljanje čezmejnih zavarovalnih produktov, na primer 

zavarovanja avtomobilske odgovornosti; zaveda pa se, da načelo pogodbene svobode 

finančnim institucijam omogoča, da se odločijo, s kom bodo sklenile pogodbo; glede 

tega poziva Komisijo, naj upošteva, da je pomembno nadzorovati oderuška posojila in 

posojila, ki temeljijo na pričakovanem dohodku, saj vodijo v izkoriščanje ranljivih 

potrošnikov ter malih in srednjih podjetij; 

20. odobrava željo Komisije, da bi vključila dosežke direktive o plačilnih računih in tako 

olajšala zamenjavo ponudnika finančnih storitev in finančnih produktov; poziva jo, naj 

pripravi namenske zakonodajne pobude za finančni sektor, s katerimi bi odpravili 

neupravičeno geografsko blokiranje in strankam olajšali prestop k ugodnejšim 

maloprodajnim finančnim storitvam v drugih državah članicah; ugotavlja, da bosta pri 

tem poglavitnega pomena tako ustrezno razkritje podatkov kot varstvo potrošnikov; 

Ukrep št. 4 – spletna mesta za primerjavo 

21. poudarja, da bi bil koristen dobro organiziran portal EU za primerjavo cen, ki ga bo 

mogoče zlahka uporabljati in bo zajel vse evropske maloprodajne finančne trge; 

spodbuja Komisijo, naj v ta namen preuči že obstoječe portale v državah članicah; 

poudarja, da morajo biti orodja za primerjavo natančna in relevantna za potrošnike ter 

se morajo osredotočati tako na cene produktov kot tudi na njihovo kakovost, obenem pa 

upoštevati še druga merila, kot so razpoložljivost mreže podružnic, stiki v živo in 

vzdržnost poslovnih praks ter dejstvo, da je mogoče primerjati le podobne produkte; 

opozarja, da bi smeli med seboj primerjati le podobne produkte, da ne bi povzročali 

nejasnosti pri potrošnikih; 

22. poziva Komisijo, naj spodbuja orodja, kot so enotne kontaktne točke, saj bodo okrepila 

konkurenco in pomagala podjetjem, ki nudijo maloprodajne finančne storitve; 

Ukrep št. 5 – boljše zavarovanje motornih vozil 

 

23. sodi, da je pomembno, da bo Komisija direktivo o zavarovanju avtomobilske 

odgovornosti po pregledu ustreznosti in uspešnosti tudi spremenila in zagotovila 

nadomestilo žrtvam prometnih nesreč in olajšala čezmejno prenosljivost in priznavanje 

bonusa, ter da je treba glede na sodbe Sodišča Evropske unije čim prej pregledati 

področje uporabe direktive o zavarovanju avtomobilske odgovornosti, da se reši 

vprašanje nepriznavanja bonusov in zagotovi, da se bo direktiva uporabljala za to, 

čemur je po mnenju sozakonodajalcev namenjena; 

Ukrep št. 6 – pregledno oblikovanje cen pri najemu vozil 

24. poziva Komisijo, naj preveri, ali so potrebne nadaljnje pobude za podjetja za izposojo 

vozil, ki prodajajo zavarovalne produkte, da bi zajeli pregledno oblikovanje cen pri 

tovrstnih podjetjih v vseh državah članicah; 
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Ukrep št. 7 – globlji enotni trg za potrošniška posojila 

25. poudarja, da mora Komisija dati prednost reševanju vprašanja potrošniške 

prezadolženosti, če želi preučiti načine za lažji čezmejni dostop do posojil; poziva k 

ukrepanju glede usklajevanja informacij o dolgovih ob popolnem spoštovanju prava EU 

vključno s predpisi o varstvu podatkov in o varstvu potrošnikov, zato da bi vsak 

posojilodajalec vedel, koliko zadolžena je stranka, preden ji odobri dodatno posojilo, 

kar bi povečalo učinkovitost trga, da bi posojilodajalci lahko tekmovali med sabo; v 

zvezi s tem poziva k splošni oceni vzrokov za potrošniško prezadolženost; opozarja, da 

je finančno izobraževanje učinkovit način varstva potrošnikov pred tveganjem 

prezadolženosti; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj spodbuja finančno izobraževanje ter 

si prizadeva za sodelovanje med različnimi deležniki na tem pomembnem področju; 

glede na to, da finančne institucije vse bolj uporabljajo podatke potrošnikov ali 

velepodatke, želi spomniti na določbe splošne uredbe o varstvu podatkov, v skladu s 

katerimi ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico dobiti 

pojasnilo o odločitvi, sprejeti na podlagi avtomatizirane obdelave, in pravico do 

izpodbijanja te odločitve; poudarja, da je treba zagotoviti, da se nepravilni podatki 

spremenijo in da se uporabijo samo preverljivi in relevantni podatki; poziva vse 

deležnike, naj okrepijo prizadevanja za zagotovitev uresničevanja teh pravic; meni, da 

mora biti privolitev v uporabo osebnih podatkov dinamična in da mora imeti 

posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, možnost, da svojo privolitev 

spremeni in prilagodi; 

 

Ukrep št. 8 – pravična pravila o varstvu potrošnikov 

26. poziva Komisijo, naj skrbno oceni, ali nacionalna pravila in praksa glede varstva 

potrošnikov ne delujejo kot nepravična ovira za čezmejne naložbe ter ali jih glede na 

uveljavljeno zakonodajo in sodno prakso s področja notranjega trga upravičujejo nujni 

razlogi javnega interesa ter ali so potrebni in sorazmerni glede na cilje, ki jih je treba 

doseči; poudarja, da ustrezne določbe o varstvu podatkov v evropskem pravu pogosto 

namenoma puščajo določen manevrski prostor pri prenosu na nacionalno raven, zato da 

se lahko evropsko pravo vključi v obstoječe nacionalne zahteve; poudarja pa, da 

odpravljanje nacionalnih ovir ne bi smelo iti na škodo varstva potrošnikov in da mora to 

ostati vodilna prednostna naloga pri oblikovanju zakonodaje; ima pomisleke, ker veliko 

dokumentacije, ki jo ponudniki maloprodajnih finančnih produktov in storitev 

proizvedejo zaradi zakonodaje EU, slednja v resnici ne zahteva, potrošnikom praktično 

koristi le malo ali sploh ne, predstavlja pa breme, ki lahko privede do nepotrebnih višjih 

stroškov za potrošnike; poziva Komisijo, naj to dokumentacijo pregleda in jo 

poenostavi, ne da bi pri tem žrtvovala koristi za varstvo potrošnikov; poudarja, da je 

dostop do ustreznih in razumljivo predstavljenih informacij odločilen za potrošnikovo 

ozaveščeno finančno odločanje; hkrati opozarja, da ključni dejavnik ni količina 

zagotovljenih informacij, temveč njihova kakovost; poudarja, da bi bilo treba 

medsebojno uskladiti obveznosti glede zagotavljanja informacij strankam, ki so 

določene v različnih evropskih pravnih aktih; poudarja, da bi bilo treba preprečiti 

podvojene ali nasprotujoče si zahteve glede razkritja dokumentov, da bi preprečili 

nepotrebno birokracijo in stroške ter ne bi zmedli strank; 

27. poziva Komisijo, naj razmisli o tem, da bi s tako imenovano omnibusno zakonodajo, ki 

je zdaj razdrobljena na direktivo o trgih finančnih instrumentov, direktivo o distribuciji 
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zavarovalnih produktov, direktivo o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in 

drugo, storili korak naprej k oblikovanju trdnega in doslednega okvira za varstvo 

potrošnikov, odpravili nepotrebno kompleksnost za ponudnike finančnih storitev in 

vključili zbliževanje na področju nadzora med državami članicami; poziva Komisijo, 

naj podpira razširjeno uporabo pooblastil evropskih nadzornih organov glede varstva 

potrošnikov in naj to upošteva pri bližnjem pregledu financiranja in upravljanja 

evropskih nadzornih organov; poziva Komisijo, naj evropske nadzorne organe pooblasti 

za vodenje dela v zvezi z zbliževanjem med državami članicami na področju praks 

nadzora nad poslovanjem; 

28. pozdravlja namero Komisije, da pripravi kampanjo ozaveščanja o mreži FIN-NET, ki 

potrošnikom pomaga pri uveljavljanju njihovih pravic zunaj sodišča, in sicer s pomočjo 

pristojnega organa za alternativno reševanje sporov; meni, da je treba povečati 

vključenost v mrežo FIN-NET, pojasniti njeno vlogo in izboljšati njeno spletno mesto;  

Ukrep št. 9 – boljše ocene kreditne sposobnosti 

29. poziva Komisijo, naj predlaga harmonizirane čezmejne standarde in načela za oceno 

kreditne sposobnosti, da bi pri spodbujanju vseevropskih spletnih posojil zmanjšali 

tveganje vse večje prezadolženosti, pri tem pa naj skrbno upošteva sklepe iz objavljenih 

poročil o izvajanju direktive o stanovanjskih kreditih in direktive o potrošniških 

kreditih; 

Ukrep št. 10 – finančna tehnologija za maloprodajne finančne storitve 

30. priznava, da imajo potrošniki pravico uporabljati programsko opremo za izvedbo plačil 

in posredovanje informacij o sebi; 

31. podpira namero Komisije, da bi v okviru svojih strategij za unijo kapitalskih trgov in za 

enotni digitalni trg predstavila vsezajemajoč akcijski načrt za finančno tehnologijo ter 

tako prispevala k učinkovitemu in dobro delujočemu povezanemu enotnemu trgu 

finančnih storitev, ki bo temeljil na tehnologiji in bo koristil vsem evropskim končnim 

uporabnikom ter zagotovil enake konkurenčne pogoje; podpira, da namerava Komisija 

ustanoviti projektno skupino za finančno tehnologijo; poudarja, da bodo v novih 

razmerah, ki nastajajo zaradi razvoja finančnih tehnologij, potrebna ustrezna nova 

varovala, med drugim izobraževanje potrošnikov o novih produktih ali o pravilih boja 

proti pranju denarja in o finančnih vzvodih na finančnotehnoloških platformah za 

posojila; 

32. poziva Komisijo, naj preuči resolucijo Evropskega parlamenta o finančni tehnologiji in 

vplivu tehnologije na prihodnost finančnega sektorja ter naj spodbuja varstvo 

potrošnikov, varnost, inovacije in pošteno konkurenco ter zagotovi, da se bo za vsa 

podjetja, ne glede na sektor ali lokacijo, uporabljalo načelo „enake storitve, enaka 

tveganja, enak nadzor“; poudarja, da bi bilo treba finančno tehnologijo razumeti kot 

financiranje, ki se omogoča ali zagotavlja z novimi tehnologijami in ki zadeva ves 

finančni sektor in vse njegove sestavne dele, od bančništva do zavarovalnih storitev, 

pokojninskih skladov, investicijskega svetovanja, plačilnih storitev in tržne 

infrastrukture; 

33. poziva Komisijo, naj ustvari okolje, ki bo spodbujalo inovativne rešitve; ugotavlja, da 
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inovativna podjetja, kakršna so podjetja s področja finančnih tehnologij, zagotavljajo 

konkurenco, ki je potrebna za učinkovit trg maloprodajnih finančnih storitev; 

34. poudarja, da imajo različne nove finančne institucije s področja finančne tehnologije 

enako odgovornost do potrošnikov in za finančno stabilnost kot podobne tradicionalne 

institucije in storitve; 

Ukrep št. 11 – digitalno preverjanje identitete 

35. poudarja, da imata elektronski podpis in e-identifikacija velik potencial za lažje 

transakcije, in poziva Komisijo, naj nadaljuje delo na podlagi uredbe o elektronski 

identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu; 

poudarja, da je treba upoštevati, da nekateri ljudje ne morejo ali ne želijo uporabljati 

elektronskega podpisa ali elektronske identifikacije; spodbuja k interoperabilnosti 

čezmejne elektronske identifikacije v sektorju finančnih storitev in poziva, naj se v 

državah članicah (ter morda celo še v državah EGP in v Švici) zagotovijo enaki 

konkurenčni pogoji; poleg tega poziva Komisijo, naj nemudoma oceni sedanje 

regulativne ovire za elektronsko identifikacijo, in poudarja, da bi vse sprejete pobude 

morale biti tehnološko nevtralne; 

36. ponavlja, da mora Komisija opredeliti in odpraviti regulativne ovire za uporabo 

vseevropskih sistemov električnih podpisov za vstop v finančne storitve in tako 

omogočiti vstop v digitalni prostor v vsej EU, ne da bi se zaradi tega zmanjšala varnost 

že obstoječih sistemov ali njihova zmožnost za izpolnjevanje zahtev četrte direktive o 

preprečevanju pranja denarja; 

Ukrep št. 12 – spletna prodaja finančnih storitev 

37. poudarja, da je treba obstoječi pravni okvir EU prilagoditi digitalnemu svetu in se tako 

zoperstaviti tveganjem za varstvo potrošnikov, povezanim s spletno prodajo na daljavo, 

ter ustvariti nove poslovne priložnosti za evropska zagonska in finančnotehnološka 

podjetja; izpostavlja tveganja za potrošnike, povezana s spletnimi igrami na srečo, ki so 

skrite pod pretvezo finančnih produktov, t. i. binarne opcije; zatrjuje, da je za zaščito 

potrošnikov in preprečevanje regulativnih vrzeli potreben močan in usklajen evropski 

nadzor; poudarja, da evropski standardi varstva potrošnikov veljajo ne glede na to, ali 

gre za tradicionalne ali sodobne distribucijske kanale; 

38. poudarja, kako pomembna je kibernetska varnost, in obžaluje, da Komisija tega 

vprašanja v svojem akcijskem načrtu ne obravnava, zato jo poziva, naj to stori v okviru 

svoje delovne skupine; 

39. poudarja, da je treba ohraniti klasične bančne poslovalnice, saj zagotavljajo pomembne 

javne storitve in jih še posebej uporabljajo mala in srednja podjetja, starejše in ranljive 

stranke, pri katerih je manj verjetno, da bodo uporabljale spletno bančništvo, in so bolj 

naklonjene osebni interakciji; se zaveda, da zapiranje poslovalnic slabi lokalno finančno 

infrastrukturo in je lahko zelo škodljivo za lokalne skupnosti; 

40. ugotavlja, da bi dejstvo, da finančne institucije vse bolj uporabljajo podatke potrošnikov 

ali velepodatke, lahko prineslo koristi za potrošnike, kot je razvoj bolj prilagojenih, 

segmentiranih in cenejših ponudb na podlagi učinkovitejše razporeditve tveganja in 
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kapitala; je po drugi strani zaskrbljen zaradi razvoja dinamičnega oblikovanja cen in 

njegovega potenciala, da privede do najslabših možnih rezultatov za potrošnike, kar 

zadeva primerljivost ponudb in s tem tudi učinkovito konkurenco ter združevanje in 

vzajemnost tveganj v posojilnem in zavarovalniškem sektorju; 

 

° 

° ° 

41. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji. 
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OBRAZLOŽITEV 

Poročevalec je prepričan, da je Komisija predstavila akcijski načrt o maloprodajnih finančnih 

ravno v pravem času. Bistvenega pomena je namreč konkretno ukrepanje v preostanku tega 

mandata, da bi si nadalje prizadevali za enotni trg za maloprodajne finančne storitve, ki bo 

resnično temeljil na tehnologiji. 

Digitalizacija maloprodajnih finančnih storitev bo vse bolj spreminjala vedenje potrošnikov in 

finančnih trgov. Zato se je treba pri oblikovanju politik hitreje prilagajati in odpraviti 

čezmejne ovire, povečati konkurenco, kar bo zaradi boljših produktov in nižjih cen koristilo 

potrošnikom, ter povečati moč potrošnikov. Nove predpise bi bilo treba v poznejših fazah 

političnega cikla skrbno spremljati in tako zagotoviti, da bodo ukrepi na drugi ravni ustrezni 

in pravilni. Za uresničitev želenih ciljev je bistveno redno in podrobno spremljati izvajanje na 

nacionalni ravni. Konec koncev akcijski načrt Komisije kaže dinamičen pristop k oblikovanju 

politik, ki je na področju finančnih storitev res potreben. 

Vseeno pa Komisija ni odgovorila na številne pomisleke, ki jih je Evropski parlament izrazil 

v svoji resoluciji o zeleni knjigi o maloprodajnih finančnih storitvah. Tako na primer še vedno 

ni usklajene rešitve glede zavajajočih praks, s katerimi se srečujejo potrošniki, kadar pri dvigu 

gotovine na bankomatih tudi zamenjajo valuto, ko bi moral potrošnik popolnoma razumeti 

okoliščine in imeti nadzor nad njimi. Poleg tega ni verodostojno obravnavana niti pretvorba 

valut pri plačilih na digitalnem trgu. Nujno bi bilo treba ukrepati v zvezi z okorelo prakso 

preklicevanja plačilnih kartic, če se imetnik preseli v drugo državo članico, da se olajša 

čezmejna mobilnost v Uniji. 

Poleg tega bi bile namenske zakonodajne pobude za finančni sektor, s katerimi bi odpravili 

neupravičeno geografsko blokiranje, velika pomoč potrošnikom, da bi lažje prestopili k 

ugodnejšim maloprodajnim storitvam v drugih državah članicah. Pri tem ne bi smeli 

podcenjevati izziva, da bi morali povečati dovzetnost potrošnikov za zamenjavo produktov na 

trgu maloprodajnih finančnih storitev. Potrošniki ostajajo namreč celo znotraj države članice 

v veliki meri zvesti svoji lokalni banki ali ponudniku zavarovanja. Kljub temu je treba 

okrepiti konkurenco na notranjem trgu, da bi spodbudili inovacije, izboljšali finančne 

produkte in znižali cene. 

Glede na to poziva Komisijo, naj pospeši svoje delo za spodbuditev vzajemnega priznavanja 

in interoperabilnosti na področju tehnik digitalne identifikacije, ne da bi zmanjševali varnost 

obstoječih sistemov ali njihovo zmožnost za izpolnjevanje zahtev okvira EU za preprečevanje 

pranja denarja. Komisija in države članice bodo morale skrbno izvajati uredbo o elektronski 

identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in novo 

zakonodajo o preprečevanju pranja denarja, obenem pa odkrivati in odpravljati regulativne 

ovire za uporabo sistemov za elektronski podpis, ki se uporabljajo za vstop v finančne 

storitve, in tako omogočiti široko čezmejno vstopanje na digitalni trg EU. 

Glavni izziv v prihodnjih letih bo zagotavljati finančno vključenost. Dostop do 

najpomembnejših finančnih storitev je zagotovljen z direktivo o plačilnih računih, ki vsem 

potrošnikom zagotavlja pravico do osnovnega plačilnega računa. Čeprav je to ambiciozen 

korak v pravo smer, bo treba v prihodnjih letih vendarle narediti še več. Poglavitnega pomena 

za vključujočo rast v vseh državah članicah bo odločnejši boj proti davčni utaji, izogibanju 

davkom in davčnim goljufijam. 
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Za zagotovitev nevtralnosti glede poslovnih modelov in tehnološke nevtralnosti na tem hitro 

razvijajočem se trgu mora biti osrednji cilj na področju finančnih storitev vzpostavitev in 

ohranitev enakih konkurenčnih pogojev, zato si je nedvomno treba prizadevati za postavitev 

močnega in živahnega enotnega trga maloprodajnih finančnih storitev, čeprav gre za obsežen 

projekt. V najboljšem primeru je to področje, na katerem lahko evropski projekt resnično 

spremeni življenja ljudi. 
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28.9.2017 

MNENJE ODBORA ZA NOTRANJI TRG IN VARSTVO POTROŠNIKOV 

za Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 

o akcijskem načrtu o maloprodajnih finančnih storitvah 

(2017/2066(INI)) 

Pripravljavec mnenja: Josef Weidenholzer 

 

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. pozdravlja akcijski načrt o finančnih storitvah za potrošnike in da so v njem poudarjena 

številna pomembna vprašanja in pobude, ki jih je Parlament zastavil v poročilu o zeleni 

knjigi o maloprodajnih finančnih storitvah ter v mnenju Odbora za notranji trg in 

varstvo potrošnikov (IMCO), na primer o stroških čezmejnih transakcij, cenah za 

zavarovanje najetih vozil, zavarovanju motornih vozil ter elektronski identifikaciji in 

storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu, pa tudi o povečanju 

preglednosti in primerljivosti finančnih produktov in storitev na ravni EU; poudarja, da 

se maloprodajne finančne storitve zaradi digitalizacije in inovacij spreminjajo, 

pojavljajo se novi finančni produkti, poslovni modeli in novi akterji, na primer 

finančnotehnološka podjetja; meni, da te spremembe lahko izboljšajo potrošniško izbiro 

in podprejo nove udeležence na trgu in inovacije ter zaradi okrepljenega zaupanja 

potrošnikov v tovrstne storitve povečajo uporabo čezmejnih finančnih storitev; 

2. pozdravlja, da je namen akcijskega načrta rešiti številna pomembna vprašanja in da na 

nekaterih področjih določa namenske ukrepe, ki jih mora Komisija sprejeti v jasno 

opredeljenem roku; 

3. meni, da bo dokončna vzpostavitev unije kapitalskih trgov pripomogla k razvoju 

pravega enotnega trga za čezmejne finančne proizvode in storitve po vsej Evropski 

uniji; 

4. soglaša s Komisijo, da zgolj celovit okvir ni dovolj in da je odločilnega pomena 

učinkovito izvrševanje; ugotavlja, da je pri več predlaganih ukrepih pomemben korak 

izvajanje, zlasti izvajanje zakonodaje po krizi, a da bo njen učinek morda opazen šele 

čez nekaj let; 
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5. opozarja, da bi moral biti akcijski načrt del dolgoročnejše vizije za maloprodajne 

finančne storitve, da bi vsem deležnikom zagotovili preglednost in gotovost, tudi 

potrošnikom in finančnemu trgu; 

6. poudarja, da mora biti potrošnikom omogočeno, da se odločijo za najustreznejšo 

možnost in izberejo najboljšo ponudbo in da morajo biti pri opravljanju transakcij ali 

plačil v tujini seznanjeni s provizijami in sorodnimi stroški, tudi kadar uporabljajo 

dinamično pretvorbo valut; poziva Komisijo, naj odkrije in spremlja nepregledne 

prakse, ki bi jih bilo treba v Uniji popolnoma prepovedati, naj po potrebi določi, da 

mora biti vrednost transakcije ob izvedbi prikazana tako v lokalni kot v potrošnikovi 

domači valuti in da morajo biti tečaji, ki jih nudijo različni ponudniki finančnih storitev, 

prikazani na podoben in pregleden način, ter da mora biti prikazana nevtralna 

referenčna obrestna mera, ki bi jo pripravil neposlovni akter, zato da bi potrošnik zlahka 

ugotovil, katere realne stroške bo imel pri transakciji; 

7. pozdravlja pregled in zmanjšanje nacionalnih trgovinskih ovir, a svari, da to ne bi smelo 

privesti do nižjih standardov varstva potrošnikov ali jih ogrožati in da je treba ohraniti 

finančno stabilnost; meni, da so visoki standardi varstva potrošnikov in zaupanje 

potrošnikov bistvenega pomena za razvoj resničnega notranjega trga maloprodajnih 

finančnih storitev; pozdravlja namero Komisije, da bo preverila, ali je veljavna 

zakonodaja EU ustrezna, in jo tudi poziva, naj podpre prenosljivost tovrstnih finančnih 

produktov; 

8. ponavlja svoje stališče, da se lahko s spletnimi primerjalnimi orodji izboljša 

primerljivost različnih finančnih produktov in potrošnikom omogoči ozaveščeno 

odločanje, na primer s primerjalno analizo potrošniških organizacij in digitalnimi 

rešitvami, pod pogojem, da so orodja za primerjavo nevtralna, vključujoča in da 

popolnoma razkrijejo vse ustrezne finančne interese in morebitna navzkrižja interesov; 

poleg tega meni, da se orodja za primerjavo ne smejo osredotočati le na cene produktov, 

marveč tudi na njihovo kakovost, saj je treba upoštevati, da je mogoče med različnimi 

jurisdikcijami primerjati le podobne produkte in storitve; poziva Komisijo, naj sodeluje 

z deležniki, da bi okrepila kakovost in zanesljivost spletnih strani za primerjavo 

finančnih storitev, in naj razmisli o spremljanju uvajanja in uporabe deležniške pobude 

„Ključna načela za primerjalna orodja“, vključno s prostovoljnimi sistemi certificiranja, 

ter naj oceni, ali bi moralo biti certificiranje obvezno; 

9. poziva Komisijo, naj preuči resolucij Evropskega parlamenta o finančni tehnologiji: 

vpliv tehnologije na prihodnost finančnega sektorja1 in naj spodbuja varstvo 

potrošnikov, varnost, inovacije in pošteno konkurenco ter zagotovi, da se bo za vsa 

podjetja, ne glede na sektor ali lokacijo, uporabljalo načelo „enake storitve, enaka 

tveganja, enak nadzor“; poudarja, da bi bilo treba finančno tehnologijo razumeti kot 

financiranje, ki ga omogočajo ali zagotavljajo nove tehnologije in ki zadeva ves 

finančni sektor in vse njegove sestavne dele, od bančništva do zavarovalnih storitev, 

pokojninskih skladov, investicijskega svetovanja, plačilnih storitev in tržne 

infrastrukture; 

10. želi opomniti, da so provizije za čezmejna plačila zunaj območja evra še vedno visoke; 

zato poziva Komisijo, naj hitro predlaga spremembo Uredbe (ES) št. 924/2009 

                                                 
1 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0211. 



 

PE605.928v02-00 18/23 RR\1137492SL.docx 

SL 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o čezmejnih plačilih v 

Skupnosti in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2560/20011, da bi v vseh državah članicah 

znižali plačila za čezmejne transakcije; v zvezi s tem obžaluje, da ni skupnega 

evropskega spletnega bančnega plačilnega sistema, kot bi bila vseevropska kreditna ali 

debetna kartica v evropski lasti; 

11. poziva Komisijo, naj ohrani pošteno konkurenčno okolje, ki spodbuja inovacije in 

omogoča regulativno prožnost za njihovo preskušanje, obenem pa zagotavlja visoko 

raven zaščite in varnosti potrošnikov; 

12. poudarja potencial elektronskega podpisa in e-identifikacije za lažje transakcije in 

poziva Komisijo, naj nadaljuje delo na podlagi uredbe o elektronski identifikaciji in 

storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu; poudarja, da je treba 

upoštevati, da nekateri ne morejo ali ne želijo uporabljati elektronskega podpisa ali 

elektronske identifikacije; spodbuja k interoperabilnosti čezmejne elektronske 

identifikacije v sektorju finančnih storitev in poziva, naj se v državah članicah (ter 

morda celo še v državah EGP in v Švici) zagotovijo enaki konkurenčni pogoji; poleg 

tega poziva Komisijo, naj nemudoma oceni aktualne regulativne ovire za elektronsko 

identifikacijo, in poudarja, da bi vse sprejete pobude morale biti tehnološko nevtralne; 

13. poudarja, kako pomembna je kibernetska varnost, ter obžaluje, da Komisija tega 

vprašanja v svojem akcijskem načrtu ne obravnava, zato jo poziva, naj to stori v okviru 

svoje delovne skupine; 

14. poudarja, da je treba zagotoviti obstoj klasičnih bančnih poslovalnic, ki zagotavljajo 

bistvene javne storitve in jih še posebej uporabljajo mala in srednja podjetja, starejši in 

ranljive stranke, pri katerih je manj verjetno, da bodo uporabljale spletno bančništvo, in 

so bolj naklonjene osebni interakciji; se zaveda, da zapiranje poslovalnic slabi lokalno 

finančno infrastrukturo in je lahko zelo škodljivo za skupnosti; 

15. opozarja, da je pri večini potrošnikov stopnja zamenjav dobavitelja za bančne produkte 

in neživljenjsko zavarovanja le nizka, kar zavira vstop na čezmejne maloprodajne trge, 

zato spodbuja Komisijo, naj potrošnikom omogoči lažji prehod na ugodnejše 

maloprodajne finančne storitve po vsej EU, pa tudi prekinitev finančnih pogodb, 

jemanje posojil in drugih finančnih produktov, ki so na voljo v čezmejnem okviru; 

poudarja velik potencial za zagotavljanje čezmejnih zavarovalnih produktov, na primer 

zavarovanja avtomobilske odgovornosti; zaveda pa se, da načelo pogodbene svobode 

finančnim institucijam omogoča, da se odločijo, s kom bodo sklenile pogodbo; glede 

tega poziva Komisijo, naj upošteva, da je pomembno nadzorovati oderuška posojila in 

posojila, ki temeljijo na pričakovanem dohodku, saj vodijo v izkoriščanje ranljivih 

potrošnikov ter malih in srednjih podjetij; 

16. priznava, da je temeljni pogoj za čezmejna posojila zmožnost realistično in natančno 

oceniti finančna tveganja, ki so povezana s potrošniškimi posojili v drugi državi; poziva 

Komisijo, naj v sodelovanju s finančno panogo oblikuje primerljiva merila in standarde 

za oceno kreditne sposobnosti, tako da bodo lokalno pripravljene ocene kreditne 

sposobnosti primerljive med državami članicami, da bi omogočili in olajšali čezmejna 

posojila; 

                                                 
1 UL L 266, 9.10.2009, str. 11. 
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17. poudarja potencial podatkov pri pripravi natančnejših in bolj individualno prilagojenih 

ocen kreditne sposobnosti; poudarja, da je pri takšni pripravi ocen kreditne sposobnosti 

pomembno varstvo podatkov in zasebnosti; poudarja, da negativna bonitetna ocena ne 

more temeljiti zgolj na odsotnosti tovrstnih podatkov in da je treba v primerih, ko 

podatkov ni dovolj, premisliti o uporabi tradicionalnih načinov priprave ocen kreditne 

sposobnosti; 

18. poziva Komisijo, naj evropskim finančnim nadzornikom Evropskemu bančnemu 

organu, Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge ter Evropskemu organu za 

zavarovanja in poklicne pokojnine zagotovi ustrezna sredstva in pristojnosti za izvajanje 

vseh regulativnih in nadzornih dolžnosti v interesu varstva podatkov. 
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