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Trenutno stanje EU trga plačil:
• spremembe, ki jih je bil v zadnjih letih deležen EU trg plačil so skupek:
 spremenjenih potrošniških navad (posledica naraščajoče digitalizacije, vpliv pandemije
Covid-19)
 pojava novih tehnologij in inovacij ter
 naraščajoče konkurence

• čedalje večja vloga t.i. BigTechov
• velika razdrobljenost EU trga plačil in posledično odvisnost od mednarodnih
kartičnih shem
• pomanjkanje vseevropske plačilne rešitve, ki bi zmanjšala trenutno razdrobljenost
EU trga plačil
BS - JAVNO

-2-

Strategija EU za mala plačila (RTS)
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Strategija EU za mala plačila (Retail Payments Strategy for the EU; RPS):
• je del novega svežnja o digitalnih financah, ki ga je Evropska komisija (EK) sprejela
24. septembra 2020
• prikazuje evolucijo trga plačil v zadnjih letih

• s sprejetjem RPS želi Evropska komisija (EK) preostalemu svetu podati politično
sporočilo – plačila so za EU postala strateška!
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Vizija RPS
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Vizija RPS je, da:
• se evropskim državljanom in podjetjem zagotovi varne, hitre in zanesljive plačilne
storitve
• so na voljo konkurenčne domače in vseevropske rešitve za plačila, ki podpirajo
gospodarsko in finančno suverenost EU
• EU pomembno prispeva k izboljšanju čezmejnih plačil z jurisdikcijami zunaj EU,
vključno z nakazili, ter tako podpira mednarodno vlogo eura in „odprto strateško
avtonomijo“ EU
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Cilj RPS
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Cilj RPS je:
•

visoko konkurenčen trg plačil, ki bo koristil vsem državam članicam, ne glede na to,
katero valuto uporabljajo, in na katerem lahko vsi udeleženci na trgu konkurirajo
pod poštenimi in enakimi pogoji, da bi ponudili inovativne in najsodobnejše rešitve
za plačila ob polnem spoštovanju mednarodnih zavez EU.
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Štiri stebri RPS
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• RPS se osredotoča na naslednje štiri ključne stebre, ki so medsebojno
tesno povezani:
1. STEBER: vse bolj digitalne rešitve za plačila in rešitve za takojšnja plačila z
vseevropskim dosegom – "takojšnja plačila"
2. STEBER: inovativni in konkurenčni trgi malih plačil
3. STEBER: učinkoviti in interoperabilni sistemi malih plačil in druge podporne
infrastrukture

4. STEBER: učinkovita mednarodna plačila, vključno z nakazili
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1. STEBER
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1. STEBER: vse bolj digitalne rešitve za plačila in rešitve za takojšnja plačila z
vseevropskim dosegom:
pomen takojšnjih plačil – varne, stroškovno učinkovite plačilne rešitve bi morale
temeljiti na takojšnjih plačilih, ki postajajo "nova normalnost"
podpora vseevropskim plačilnim iniciativam – EPI zasleduje vseh pet ciljev
Evrosistema, zato je deležna tako podpore EK kot ECB
vloga gotovine: kljub naraščajoči digitalizaciji je potrebno poskrbeti, da je
potrošnikom še naprej omogočen dostop do gotovine
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2. STEBER
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2. STEBER: inovativni in konkurenčni trgi plačil malih vrednosti:
v okviru obsežnega pregleda uporabe in učinka PSD2 bo EK:
-

pripravila zakonodajni predlog novega okvira "Odprte finance"

-

preučila vpliv močne avtentikacije strank na stopnjo plačilnih goljufij v EU

-

v tesnem sodelovanju z Evropskim bančnim organom znova preučila obstoječe
pravne omejitve za brezstična plačila, da bi vzpostavila ravnovesje med
priročnostjo in tveganji goljufij
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3. STEBER
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3. STEBER: učinkoviti in interoperabilni sistemi malih plačil ter druge podporne
infrastrukture
v okviru pregleda direktive o dokončnosti poravnave (SFD) bo EK:
-

preučila razširitev področja uporabe SFD, da bi se vključile institucije za e-denar in
plačilne institucije (pri čemer bi se določila ustrezen nadzor in zmanjšanje tveganja)
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4. STEBER
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4. STEBER: učinkovita mednarodna plačila, vključno z nakazili
cilj EK je, da bi čezmejna plačila, vključno z nakazili, postala hitrejša,
cenovno ugodnejša, dostopnejša, preglednejša in bolj priročna
za dosego tega cilja je potrebna kombinacija ukrepov na svetovni ravni in ravni
konkretne jurisdikcije.
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Hvala za pozornost!
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