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NÁVRHY 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. bere na vědomí skutečnost, že finanční technologie (fintech) transformují celosvětové 

finančnictví; zdůrazňuje, že rozvoj finančních technologií může přinést spotřebitelům 

i podnikům výhody v podobě vyšší účinnosti, snazšího přístupu a nižších nákladů; 

2. domnívá se, že inovace ve finančním odvětví mohou vést ke vzniku pracovních míst a 

k podnícení růstu v EU a přispět k rozšíření nabídky služeb pro spotřebitele; vyzývá 

Komisi, aby zjistila, jaké politické změny je nutné provést, aby EU mohla přínosů 

finančních technologií maximálně využít; 

3. naléhavě vyzývá Komisi, aby určila překážky, které na jednotném trhu v současnosti brání 

rozvoji digitálních služeb a finančních technologií, a aby tyto překážky odstranila; 

4. zdůrazňuje, že služby spojené s finančními technologiemi mohou mít zásadní význam pro 

rozvoj perspektivního evropského jednotného digitálního trhu, neboť by mohly například 

zvýšit nákladovou efektivitu stávajících kanálů a nabízet inovativní způsoby platby; 

domnívá se, že Komise by měla v rámci svých politických iniciativ zvolit technologicky 

neutrální strategii; 

5. vyjadřuje politování nad tím, že neexistuje společný evropský systém pro internetové 

bankovnictví a elektronické platby; domnívá se, že tento systém by měl zásadní význam 

pro hladké fungování unie kapitálových trhů a hlavní část jednotného digitálního trhu, 

neboť by podpořil evropské elektronické obchodování a přeshraniční konkurenci ve 

finančních službách; vyzývá Komisi, aby určila, jaké kroky je třeba učinit k vytvoření 

prostředí, jež napomůže rozvoji tohoto systému; 

6. podtrhuje, že pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví týkající se „důkladného 

ověřování údajů při provádění plateb“ by měly zohledňovat finanční technologie a 

elektronické obchodování; žádá EBA, aby své návrhy pozměnil, a zabránil tak jejich 

nepříznivému dopadu na služby poskytované online; požaduje, aby vzal v potaz postupy 

zabezpečení založené na rizikových faktorech. 

 


