


































































Евроинтеграция

1. Евросистемата препоръчва конвенциите 
"Credeuro" и ICP да се превърнат към 1 януари 
2006 г. в задължителен минимален стандарт за 
презгранични кредитни преводи на дребно в Евро- 
зоната, попадащи под действието на Регламент 
2560/2001/ЕС относно презграничните кредитни 
преводи в евро.

2. Гражданите на Еврозоната следва да използ
ват "Credeuro" и "Prieuro" като общ стандарт по из
бор за национални/паневропейски кредитни пре
води от 1 януари 2008 г.

В заключение, създаването на Единна европей
ска платежна зона е важна предпоставка за подо
бряване на обслужването и защитата на потребите
лите на платежните услуги и за повишаване ефек
тивността, надеждността и сигурността на платеж
ния пазар. То ще допринесе за поддържането на 
финансовата стабилност и стимулирането на рас
тежа на икономиката в ЕС. Модерната платежна 
инфраструктура съдейства за постигане целите на 
Лисабонската стратегия за превръщането на евро
пейската икономика в най-конкурентоспособната 
икономика, основана на знанието, в световен ма
щаб към 2010 г. Реализирането на проекта за Един
на европейска платежна зона внася радикални про
мени във всички съществуващи системи, платежни 
инструменти и механизми в Еврозоната и маркира 
пътя на развитие на платежната инфраструктура в 
България.
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