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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΔΙΑΣΚΕΨΗ  

για το Σχέδιο Δράσης της ΕΟΚΕ σχετικά με τις Χρηματοπιστωτικές 

Υπηρεσίες προς τους Καταναλωτές 

 Αντιπροσωπεία Ε.Ε. στην Ισπανία  

Μαδρίτη, 24 Μαΐου 2018  

 Τη διάσκεψη οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 

(EOKE), σε συνεργασία με τον ισπανικό Οργανισμό Κατανάλωσης, Ασφάλειας 

Τροφίμων και Διατροφής (AECOSAN). 

 Την παρουσίαση ξεκίνησε ο ασκών καθήκοντα διευθυντού της αντιπροσωπείας 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ισπανία κ. Juergen Foecking, ο οποίος 

καλωσόρισε τους ομιλητές. Στη συνέχεια έδωσε τη σκυτάλη στην κα Manuela 

Lopez Besteiro, πρόεδρο του Συμβουλίου Καταναλωτών και Χρηστών στην 

Ισπανία (CCU), η οποία τόνισε τη σημασία της συνάντησης σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Τέλος, η κα Teresa Robledo de Dios, εκτελεστική διευθύντρια του 

ισπανικού Οργανισμού AECOSAN, σήμανε την εκκίνηση της διάσκεψης.  

 Ο κ. Peter Bischoff-Everding, αναπληρωτής επικεφαλής ΕΟΚΕ, υπεύθυνος για 

την κοινοτική νομοθεσία για τους Καταναλωτές και το Μάρκετινγκ, αναφέρθηκε 

στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τις αναγκαίες αλλαγές, ως προς τη βελτίωση των 

νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.  

 Την παρουσίαση των γνωμοδοτήσεων και των συστάσεων της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής έκαναν οι κ.κ. Michael Ikrath, εισηγητής 

της έκθεσης της ΕΟΚΕ σχετικά με το σχέδιο δράσεων για τις χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες, προοριζόμενες για τους καταναλωτές και Carlos Trias Pinto, 

συνεισηγητής της έκθεσης. Οι δύο ομιλητές επισήμαναν ότι είναι απαραίτητη η 

βελτίωση και η ύπαρξη ποικιλίας χρηματοπιστωτικών προϊόντων στα πλαίσια 

ενός θεμιτού και δίκαιου ανταγωνισμού. Τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που 

προορίζονται για το καταναλωτικό κοινό πρέπει να υπόκεινται στους ίδιους 

φορολογικούς όρους και στα ίδια νομοθετικά πλαίσια, γεγονός το οποίο δεν 

υφίσταται, αν κριθεί ότι μεγάλοι όμιλοι παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 

όπως η Amazon, απέχουν από φορολογικές επιβαρύνσεις.  
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 Στη συνέχεια, ο κ. Othmar Karas, μέλος της ΕΟΚΕ, υπογράμμισε ότι απαιτείται 

οικονομική και νομισματική ενοποίηση για την καλύτερη διαχείριση των αγορών 

και τη βελτίωση της ψηφιοποίησης της αγοράς, με σκοπό την προστασία των 

καταναλωτών.  

 Η συζήτηση συνεχίστηκε από τον κ. Manuel Pardos, πρόεδρο του ισπανικού 

Οργανισμού Χρηστών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και Ασφαλείας, ο οποίος 

τόνισε την ανάγκη για τη σταδιακή επέκταση και ενίσχυση της ΕΕ, σε οικονομικό 

και νομισματικό επίπεδο. Τα εργαλεία αρωγής πρέπει να χορηγηθούν στους 

καταναλωτές, μέσω της ψηφιοποίησης των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και 

υπηρεσιών, με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών.  

 Ο κ. Fernando Tejada de la Fuente, διευθυντής του τμήματος καταγγελιών και 

συμπεριφοράς της αγοράς στην κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας, σημείωσε ότι 

αυτό που προέχει είναι η προστασία των καταναλωτών και η διευκόλυνσή τους 

για καλύτερη και ασφαλέστερη πρόσβαση στην ψηφιακή αγορά.  

 Ο κ. Jonás Fernández Álvarez, μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Οικονομικών 

και Νομισματικών Υποθέσεων, δήλωσε ότι το σχέδιο που παρουσιάζει η 

Επιτροπή είναι απαραίτητο τόσο για την προστασία των καταναλωτών όσο και 

για τη δημιουργία νέων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ήρθε το πλήρωμα του 

χρόνου για μεγαλύτερη ποικιλία στις χρηματοπιστωτικές αγορές και διεύρυνση 

της ψηφιακής αγοράς. 

 Ο κ. Jose Luis Martinez Campuzano, εκπρόσωπος της Ένωσης ισπανικών 

Τραπεζών, τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει ενημέρωση των καταναλωτών για τα 

χρηματοπιστωτικά αγαθά. Οι επιτροπές που συστήνονται για την προστασία των 

καταναλωτών είναι αρμόδιες να συμβουλεύουν άμεσα το καταναλωτικό κοινό για 

τους ενδεχόμενους κινδύνους που ελλοχεύουν και εν ανάγκη να πραγματοποιούν 

έρευνες σχετικές με την ψηφιακή αγορά, τα χρηματοπιστωτικά αγαθά και τη 

χρήση τους καθώς και τα νομοθετικά πλαίσια που υφίστανται σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. 

 Ο κ. Bernardo Hernández Bataller, σύμβουλος της ΕΟΚΕ και εκπρόσωπος του 

Συμβουλίου Καταναλωτών και Χρηστών στην Ισπανία, φανέρωσε ότι υπάρχουν 

ακόμη κενά στην ψηφιοποίηση της αγοράς που πρέπει να ερευνηθούν και να 

επιλυθούν, ώστε να υπάρχει μια βελτιωμένη μορφή της προστασίας των 

καταναλωτών.  

Συμπεράσματα και Συστάσεις  

 Εφαρμογή κοινοτικών κανόνων περί ανταγωνισμού, εφόσον αυτό αποδειχθεί  

απαραίτητο για τη προστασία των καταναλωτών. 

 Εμβάθυνση  της ενιαίας αγοράς μέσω ενός σχεδίου δράσης.  

 Eπέκταση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης.  
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 Περαιτέρω εναρμόνιση στα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες σε 

συνδυασμό με την καινοτομία της ψηφιοποίησης, παραμένοντας παράλληλα σε 

μία δίκαιη τεχνολογικά και επιχειρηματικά ουδέτερη κατάσταση ανταγωνισμού.  

 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις παραδοσιακές λιανικές τραπεζικές 

δραστηριότητες.  

 Σύσταση υπερδιπλασιασμού των προσπαθειών για την επίτευξη της 

εναρμόνισης της ΟΝΕ. 

 Περισσότερη διαφάνεια για τις διαδικτυακές αγορές. 

 Περισσότερη διαφάνεια σχετικά με τα αποτελέσματα αναζήτησης στις 

διαδικτυακές πλατφόρμες. 

 Παράλειψη «μικρών γραμμάτων» στους όρους σύναψης ψηφιακής αγοράς, ώστε 

να επιτυγχάνεται απόλυτη διαφάνεια στις καταναλωτικές αγορές και να 

αποφεύγεται οποιαδήποτε εξαπάτηση και παραπλάνηση του καταναλωτή.  

 Νέα δικαιώματα των καταναλωτών για τις «δωρεάν» ψηφιακές υπηρεσίες.  

 Εργαλεία στα χέρια των καταναλωτών για να ασκούν τα δικαιώματά τους και να 

λαμβάνουν αποζημίωση (αντιπροσωπευτική αγωγή) σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Καλύτερη προστασία από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.  

 Θέσπιση αποτελεσματικών κυρώσεων για παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ 

για τους καταναλωτές.  

 Αντιμετώπιση των καταναλωτικών προϊόντων δύο ποιοτήτων.  

 Βελτιωμένοι όροι για τις επιχειρήσεις. 

 

 

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου  

Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α’  

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 

 

 


