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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION 

om finansteknik: teknikens inverkan på finanssektorns framtid 

(2016/2243(INI)) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av sin resolution av den 26 maj 2016 om virtuella valutor1, 

– med beaktande av sin resolution av den 15 september 2016 om tillgång till finansiering 

för små och medelstora företag och mer diversifierad finansiering till små och 

medelstora företag i en kapitalmarknadsunion2, 

– med beaktande av sin resolution av den 22 november 2016 om grönboken om 

finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag3, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 september 2016 

Kapitalmarknadsunionen – Att påskynda reformarbetet (COM(2016)0601), 

– med beaktande av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar av 

den 3 maj 2016 om gräsrotsfinansiering i EU:s kapitalmarknadsunion (Crowdfunding in 

the EU Capital Markets Union) (SWD(2016)0154), 

– med beaktande av de europeiska tillsynsmyndigheternas rapport om automatiserad 

finansrådgivning Report on automation in financial advice av den 16 december 2016, 

– med beaktande av de europeiska tillsynsmyndigheternas diskussionsunderlag Use of Big 

Data by Financial Institutions av den 19 december 2016 (JC 2016 86), 

– med beaktande av Europeiska bankmyndighetens yttrande av den 26 februari 2015 om 

lånebaserad gräsrotsfinansiering (EBA/Op/2015/03), 

– med beaktande av Europeiska bankmyndighetens diskussionsunderlag Innovative Uses 

of Consumer Data by Financial Institutions av den 4 maj 2016 (EBA/DP/2016/01), 

– med beaktande av Esmas yttrande Investment-based crowdfunding av 

den 18 december 2014 (ESMA/2014/1378), 

– med beaktande av Esmas diskussionsunderlag The Distributed Ledger Technology 

Applied to Securities Markets av den 2 juni 2016 (ESMA/2016/773), 

– med beaktande av de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma kommittés 

rapport Report on Risks and Vulnerabilities in the European Union’s (EU) Financial 

System av den 7 september 2016, 

– med beaktande av Europeiska bankmyndighetens ”risk dashboard” som baseras på 

                                                 
1 Antagna texter, P8_TA(2016)0228. 
2 Antagna texter, P8_TA(2016)0358. 
3 Antagna texter, P8_TA(2016)0434. 
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uppgifter fram till det tredje kvartalet 2016, 

– med beaktande av Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens (Eiopa) 

”risk dashboard” från mars 2016, 

– med beaktande av Eiopas Fifth Consumer Trends Report av den 16 december 2016 

(EIOPA-BoS-16-239), 

– med beaktande av Esmas ”risk dashboard” från det fjärde kvartalet 2016, 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet 

från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A8–0000/2016), och av 

följande skäl: 

A. Finansteknik bör betraktas som finans som möjliggjorts av eller tillhandahålls via ny 

teknik och som påverkar hela finanssektorn, från bankväsendet till 

försäkringsbranschen, pensionsinstitut, investeringsrådgivning och 

marknadsinfrastrukturer. 

B. Vilken aktör som helst kan vara en finansteknikaktör, oavsett vilket slags juridisk 

person den är. Värdekedjan inom finansiella tjänster innehåller allt mer alternativa 

aktörer, såsom uppstartsföretag eller teknikjättar. 

C. En stor del av utvecklingen inom finansteknik förstärks av ny teknik, exempelvis 

distribuerade databasteknikapplikationer, innovativa betalningar, robotrådgivning 

(robo-advice), stordata (big data), användning av molntjänster, gräsrotsfinansiering 

(crowdfunding) och mycket mer. 

D. Utvecklingen av finansteknik bör bidra till konkurrenskraften hos det europeiska 

finansiella systemet och den europeiska ekonomin, utan att inkräkta på den finansiella 

stabiliteten, samtidigt som högsta möjliga grad av konsumentskydd upprätthålls. 

E. Finansteknik kan leda till betydande fördelar, exempelvis snabbare, billigare, 

transparentare och bättre finansiella tjänster för konsumenter och företag, och öppna 

upp många nya affärsmöjligheter för europeiska entreprenörer. 

F. Finanstekniklösningar kan öka tillgången till kapital, särskilt för små och medelstora 

företag, genom gränsöverskridande finansiella tjänster, alternativa låne- och 

investeringskanaler såsom gräsrotsfinansiering samt person-till-person-lån. 

G. Finansteknik kan fungera som ett effektivt verktyg för finansiell delaktighet genom att 

öppna upp skräddarsydda finansiella tjänster för dem som tidigare inte haft tillgång till 

dem. 

H. Regleringsteknik (RegTech) kan leda till betydande fördelar för finansinstitut och 

tillsynsorgan genom att den möjliggör användning av ny teknik för att hantera 

reglerings- och efterlevnadskrav på ett mer effektivt, transparent och effektivt sätt och i 

realtid. 
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I. Försäkringsteknik (InsurTech) avser försäkring som görs möjlig eller tillhandahålls 

genom ny teknik, exempelvis genom automatiserad rådgivning, riskbedömning och 

stordata, men även genom försäkring mot sådana nya risker som cyberattacker. 

J. Det finns ett akut behov av ökad tillgång till finansiering för tjänsteleverantörer för att 

främja finansiell innovation i Europa, särskilt för att uppstartsföretag ska kunna 

expandera. 

K. Cyberattacker är ett allt större hot mot all digital infrastruktur och därmed även mot 

finansiell infrastruktur. Finanssektorn utsätts för tre gånger så många attacker som 

någon annan sektor. 

L. Det är viktigt att underlätta för finansteknik i syfte att skapa en sammanhängande och 

stödjande ram som möjliggör för onlineverktyg för identifiering och autentisering. 

Fastställande av en EU-ram för finansteknik. 

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en handlingsplan för 

finansteknik som bör främja dess strategier för kapitalmarknadsunionen och den digitala 

inre marknaden och sträva efter ett konkurrenskraftigt finanssystem, finansiell stabilitet 

och konsument- och investerarskydd. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lansera en tvärsektoriell helhetsstrategi 

för dess arbete med finansteknik, och att dra lärdom av vad som görs i andra 

jurisdiktioner. 

3. Europaparlamentet betonar att lagstiftning på det finansiella området bör vara 

proportionerlig, bör ses över ofta och i enlighet med ”innovationsprincipen”, så att de 

potentiella konsekvenserna för innovation kommer att vara en del av 

konsekvensbedömningen. 

4. Europaparlamentet betonar, i syfte att säkerställa lika spelregler, att lagstiftning och 

tillsyn på området finansteknik bör grundas på följande principer: 

a. Samma tjänster och lika risk: samma bestämmelser, oavsett vilken typ av 

juridisk person som berörs. 

b. Teknikneutralitet inom alla nivåer av lagstiftningen. 

c. Riskbaserad strategi med beaktande av proportionalitet och väsentlighet. 

5. Europaparlamentet förordar att de behöriga myndigheterna bör tillåta kontrollerad 

experimentering med ny teknik, både för nya aktörer och befintliga marknadsaktörer. 

Parlamentet understryker att en proaktiv dialog med marknadsaktörerna kan hjälpa 

tillsynsorganen och lagstiftarna att utveckla teknisk expertis. 

6. Europaparlamentet betonar att vissa centralbanker redan experimenterar med virtuella 

valutor och annan ny teknik. Parlamentet uppmanar de behöriga myndigheterna i 

Europa att också experimentera i syfte att hålla jämna steg med marknadsutvecklingen. 

Parlamentet föreslår att Europeiska centralbanken genomför experiment med en 

”virtuell euro”. 
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7. Europaparlamentet understryker vikten av att tillsynsorgan har tillräcklig expertis för att 

på lämpligt sätt detaljgranska allt mer komplicerade finanstekniktjänster. 

8. Europaparlamentet betonar att regleringsteknik har potential att förbättra och förenkla 

efterlevnadsprocesserna. Parlamentet uppmanar de relevanta myndigheterna att 

förtydliga de rättsvillkor enligt vilka utkontraktering av efterlevnadsverksamhet till 

tredje part tillåts. Parlamentet rekommenderar att experimenterandet inleds där det ännu 

inte finns någon efterlevnad, exempelvis med förordningen om förbättrad 

värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler. 

9. Europaparlamentet erinrar om att innovativa finansiella tjänster bör finnas tillgängliga i 

hela EU. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att, där så är 

tillämpligt, tillämpa passystem för nya finansiella tjänster som erbjuds i EU. 

Uppgifter 

10. Europaparlamentet betonar behovet av konsekvent, teknikneutral tillämpning av 

befintlig datalagstiftning, inbegripet den allmänna dataskyddsförordningen, det ändrade 

betaltjänstdirektivet (det andra betaltjänstdirektivet), eIDA-förordningen, det fjärde 

penningtvättsdirektivet och direktivet om nät- och informationssäkerhet. Parlamentet 

betonar att ett fritt dataflöde i unionen krävs för att expandera innovativ finans i Europa. 

11. Europaparlamentet noterar att det inte finns några tydliga, omfattande europeiska 

riktlinjer för utlokalisering av data till molnet med avseende på finanssektorn. 

Parlamentet betonar behovet av utveckling av sådana riktlinjer. 

12. Europaparlamentet erkänner den ökande kombinationen av personuppgifter och 

algoritmer i syfte att tillhandahålla sådana tjänster som robotrådgivning. Parlamentet 

understryker den effektivitetspotential som robotrådgivning har och de positiva 

effekterna på finansiell delaktighet. Parlamentet betonar att felaktigheter eller skevheter 

i algoritmer kan orsaka systemrisk och skada konsumenterna. Parlamentet ber 

kommissionen och de europeiska tillsynsmyndigheterna att beakta dessa risker och 

bedöma ansvarsskyldighetsaspekterna av dataanvändning. 

Cybersäkerhet och IKT-risker 

13. Europaparlamentet betonar behovet av obruten säkerhet genom hela värdekedjan för 

finansiella tjänster. Parlamentet pekar på de stora och skiftande risker som utgörs av 

cyberattacker som riktas mot våra finansmarknaders infrastruktur, valutor och data. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att göra cybersäkerhet högsta prioritet i 

handlingsplanen för finansteknik. 

14. Europaparlamentet uppmanar de europeiska tillsynsmyndigheterna att regelbundet se 

över de operativa normer som täcker finansinstitutens IKT-risker. Parlamentet efterlyser 

vidare, på grund av den varierande graden av skydd i medlemsstaternas strategier för 

cybersäkerhet, riktlinjer från de europeiska tillsynsmyndigheterna avseende tillsyn av 

dessa risker. 

15. Europaparlamentet betonar behovet av utbyte av information och bästa praxis mellan 

tillsynsorgan och marknadsaktörer och mellan marknadsaktörerna själva. Parlamentet 
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uppmanar kommissionen, medlemsstaterna, marknadsaktörerna och Europeiska 

unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) att fastställa standarder för 

rapportering om större incidenter och undanröja hinder för informationsutbyte. 

Parlamentet föreslår att de potentiella fördelarna med en gemensam kontaktpunkt för 

marknadsaktörer utforskas. 

16. Europaparlamentet uttrycker oro över den ökande användningen av oauktoriserade 

blockkedjeapplikationer, i synnerhet bitcoin, för brottslig verksamhet, 

skatteundandragande, skatteflykt och penningtvätt. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att anordna en årlig konferens i ämnet med flera intressenter. 

17. Europaparlamentet flaggar för behovet av bättre utbildning och ökad medvetenhet om 

cyberrisker både för medborgare och företag. 

Interoperabilitet 

18. Europaparlamentet erkänner vikten av gränssnitt för tillämpningsprogram (API:er) för 

att ge nya aktörer tillgång till finansiell infrastruktur. Parlamentet rekommenderar att en 

uppsättning standardiserade API:er skapas som leverantörerna ska använda, exempelvis 

på området för öppna banktjänster . 

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samordna medlemsstaternas och 

marknadsaktörernas arbete för att säkerställa interoperabilitet bland de olika nationella 

systemen för e-identifiering. Parlamentet betonar att användandet av dessa system bör 

vara öppet för den privata sektorn. 

20. Europaparlamentet uppmanar de europeiska tillsynsmyndigheterna att utveckla 

teknikneutrala standarder och licenser för tekniker för kundkännedom, exempelvis 

baserade på biometriska kriterier. 

Konsument- och investerarskydd 

21. Europaparlamentet uppmanar de europeiska tillsynsmyndigheterna att fortsätta med sitt 

pågående arbete med att bevaka den tekniska utvecklingen och analysera dess fördelar 

och potentiella risker, särskilt vad gäller konsument- och investerarskydd. 

Kompetens 

22. Europaparlamentet betonar behovet av ökade digitala färdigheter i samhället som 

helhet. Parlamentet uppmanar kommissionen att presentera bästa praxis inom ramen för 

koalitionen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen. 

° 

° ° 

23. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen. 
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MOTIVERING 

Inledning 

Ny teknik förändrar i snabb takt karaktären hos den finansiella infrastrukturen världen över. 

Detta utgör enorma möjligheter för Europa. Nu är det upp till beslutsfattare att fatta rätt beslut 

och skapa gynnsamma förutsättningar så Europa kan dra full nytta av möjligheterna. 

Begreppet finansteknik används ofta för att hänvisa till en särskild grupp uppstartsföretag som 

skapar omvälvningar i finansen genom innovation. Denna definition kommer inte att 

användas i detta förslag till betänkande, eftersom det skulle utelämna en stor mängd relevanta 

aktörer. I stället kan finansteknik utläsas som finans som möjliggjorts av ny teknik, och som 

omfattar hela utbudet av finansiella tjänster, produkter och finansiell infrastruktur. Det 

omfattar även försäkringsteknik, dvs. utnyttjandet av ny teknik inom försäkringsbranschen, 

och regleringsteknik, tillämpningen av ny teknik i syfte att efterleva regler. 

Finansteknikens nuvarande uppgång följer på ett antal olika tekniska utvecklingar på kort tid, 

nämligen artificiell intelligens, molntjänster och distribuerad databasteknik. Dessa ger nya 

möjligheter till omvälvningar, såsom mobilbetalningar, öppna banktjänster, 

gräsrotsfinansiering, virtuella valutor och robotrådgivning. 

Finansteknik kan leda till betydande fördelar, såsom kostnadsminskningar, effektivitetsvinster 

och ökad transparens. Det kan vara ett effektivt verktyg för finansiell delaktighet som öppnar 

upp högnivåtjänster för dem som tidigare inte haft råd med dem. Vidare kan finansteknik 

möjliggöra gränsöverskridande kapitalflöden genom alternativa låne- och investeringskanaler. 

Den finansteknikrevolution som vi för närvarande upplever är global. Under de senaste åren 

har globala investeringar i finansteknik skjutit i höjden. Merparten av dessa investeringar har 

gjorts i USA, med Silicon Valley som en viktig bidragsgivare. Även Asien och Israel växlar 

upp i detta avseende. USA, Kina och Israel är värdar för över hälften av de tio största 

finansteknikföretagen. Om Europa vill vara fortsatt konkurrenskraftigt bör snabb innovation 

nu bli normen. Detta är inte enbart viktigt för Europas finansiella infrastruktur, utan även för 

realekonomin, och både konsumenter och företag gynnas av förbättrade finansiella tjänster. 

Oavsett alla fördelar ställer finansteknik oss inför avgörande frågor av regleringsmässig och 

samhällelig karaktär. Konsumentskydd och finanssystemets stabilitet bör vara viktiga frågor i 

detta avseende. De utgör tillsammans med den europeiska ekonomins konkurrenskraft de tre 

kärnprioriteringarna i detta förslag till betänkande. 

Detta förslag till betänkande avser dock inte ge några tekniska lösningar. Det avser dock att 

ställa rätt frågor. Detta bör vara ett första steg i processen att skapa en framåtblickande EU-

politik på finansteknikområdet. 

Fastställande av en EU-ram för finansteknik 

Finansteknik utgör en byggsten i det moderna digitala samhället som vi behöver för att möta 

konkurrensen från den övriga världen. Europeiska kommissionen bör därför presentera en 

omfattande handlingsplan som ger finansteknik en skjuts i Europa. 
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Vad gäller EU:s aktuella deltagande faller finansteknik inom ramen för strategierna för 

kapitalmarknadsunionen och den digitala inre marknaden. Befintliga föreskrifter, såsom den 

allmänna dataskyddsförordningen, det andra betaltjänstdirektivet eller Mifid-direktivet, 

påverkar redan utvecklingen inom finansteknik. Tillsyn av finansiella tjänster, som sker på 

EU-omfattande nivå, är också ett problematiskt område. 

Avsikten med detta förslag till betänkande är inte att föreslå specifika lagstiftningsåtgärder till 

kommissionen. Vi måste vara försiktiga med att skapa nya regler, eftersom mycket 

fortfarande är oklart avseende framtida utveckling inom finansteknik. En bättre utgångspunkt 

vore att undersöka var gällande lagstiftning skapar osäkerheter eller hinder, och fastställa var 

ytterligare åtgärder krävs. Att avsiktligt göra detta kräver en helhetsstrategi, eftersom teknisk 

utveckling i vårt alltmer digitaliserade samhälle kräver att barriärer rivs. Kommissionen bör i 

detta avseende föregå med gott exempel och arbeta övergripande med flera generaldirektorat 

och politikområden vid formulerandet av en strategi för finansteknik. 

Aktörer inom finansteknik håller redan på att bryta ned etablerade revir. De erbjuder ofta 

produkter i en mångskiftande förening med flera aktörer. En anmärkningsvärd utveckling i 

detta avseende är öppna banktjänster, som låter tredje part erbjuda finansiella tjänster genom 

att göra en koppling till bankens infrastruktur via API:er. Inom ramen för denna diversifierade 

värdekedja är det viktigt att skydda den sunda konkurrensen och lika spelregler. Här är 

principen ”samma tjänster: samma regler” avgörande. Vid sidan av de tjänster som 

tillhandahålls bör den grad av risk som finansteknikleverantörer utsätter det finansiella 

systemet för vara ett kriterium. 

Att lätta den administrativa bördan bör vara en av kommissionens främsta angelägenheter, i 

enlighet med dess agenda för bättre lagstiftning. Finansteknik har potential att bidra i detta 

avseende genom att ändra finansiella processer och transaktioner, exempelvis genom 

disintermediering eller artificiell intelligens. 

Helt ny EU-lagstiftning bör vägledas av ”innovationsprincipen”. Detta innebär att 

lagstiftningens potentiella effekt på innovation bör utredas under 

konsekvensbedömningsetappen av lagstiftningsprocessen. Teknikneutralitet på varje nivå i 

lagstiftningen bör vara en grundbult i detta. 

Vidare bör vår tillsynsram främja innovation. En finansiell infrastruktur som förändras i 

grunden pekar på behovet av en ändrad tillsynsmetod, som inte låter omvälvningar hindra att 

nya marknadsmöjligheter för Europa skapas. Det är viktigt att tillsynsorganen har tillräcklig 

teknisk expertis för att på lämpligt sätt detaljgranska nyskapande finanstekniktjänster. I och 

med utvecklingen inom artificiell intelligens och maskininlärning har de bakomliggande 

algoritmerna blivit viktiga faktorer som bestämmer resultatet av finansiella produkter. 

Tekniken kan i sig även förbättra efterlevnadsprocesserna genom att tillåta ökad transparens, 

smartare automatiserade system, minskade administrativa bördor och lägre kostnader. 

Regleringsteknik kan göra detta genom att t.ex. införa automatiserade rapporteringsprocesser 

och därmed minska arbetsbelastningen för finansinstituten. Möjligheten att sammanlänka 

tillsynsorganen med finansinstituten genom distribuerad databasteknik befinner sig redan på 

experimentstadiet genom flera konsortier i en auktoriserad blockkedja. 

Ett ämne som förtjänar att uppmärksammas är utrymmet att experimentera med finansiella 

innovationer innan de släpps ut på marknaden. Inom denna ram kan särskilda 
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experimentordningar som redan satts igång världen runt tjäna som exempel. 

Enbart med en framåtblickande mentalitet, med benägenhet att experimentera och nyskapa, 

kommer vi att göra det möjligt för människor och företag inom EU att dra nytta av 

utvecklingen inom finansteknik. 

Uppgifter 

En stor del av utvecklingen av finansteknik baseras direkt på innovativt utnyttjande av data. 

EU:s aktuella rättsliga ram om data är tämligen komplicerad, med flera olika överlappande 

lagstiftningar. För att undvika att ge europeiska finansteknikaktörer en konkurrensnackdel är 

det nödvändigt att säkerställa en samstämmig tillämpning av de relevanta bestämmelserna i de 

olika befintliga rättsakterna, såsom den allmänna dataskyddsförordningen, det andra 

betaltjänstdirektivet, det fjärde penningtvättdirektivet och direktivet om nät- och 

informationssäkerhet. 

Personuppgifter tillhörande kunder i hela ekonomin passerar redan i dag olika aktörer. 

Finanssektorn är inget undantag. Tänk på molnet, som många banker redan nu förlitar sig på 

för datahantering. Tydliga riktlinjer avseende utlokalisering till molnet, som för närvarande 

saknas, behöver avtalas av denna anledning. Finansteknikbolag använder även ofta 

kunduppgifter för att tillhandahålla skräddarsydda produkter eller skräddarsydd rådgivning till 

kunden. I dessa fall bör det vara tydligt vem som äger uppgifterna i processens olika etapper. 

Viss ny teknik ställer särskilda frågor rörande användningen av uppgifter. Distribuerad 

databasteknik är ett exempel på detta. Det leder till grundläggande frågor avseende 

decentraliserad lagring av uppgifter, vilket är en inneboende egenskap hos denna. 

Frågor rörande ansvarsskyldighet utgör ett annat område där förtydligande krävs. Sådan 

utveckling som robotrådgivning är möjlig på grund av tillämpningen av algoritmer på 

stordata. Felaktigheter eller snedvridningar i algoritmer kan orsaka systemrisk och skada för 

konsumenterna. Det bör vara tydligt vem som är ansvarsskyldig i dylika fall. 

Cybersäkerhet 

Varje dag utsätts finansinstitut i Europa och runtom i världen för otaliga cyberattacker. Om 

finansteknik innebär exempellösa nya möjligheter kommer cyberbrottslingar att innebära 

motsvarande exempellösa nya hot. Vi behöver en fast och riskfokuserad europeisk 

handlingsplan med avseende på cybersäkerhet eftersom cyberbrottslingar inte hindras av 

gränser och utgör ett växande hot våra finansmarknaders infrastruktur, valutor och data. Det 

vore ett misstag att anta att enbart stora organisationer är måltavlor. Hushåll och små och 

medelstora företag utsätts allt oftare för cyberattacker. Därför krävs först och främst ökad 

medvetenhet, att göra européerna medvetna om cyberhot och hur man bäst förhindrar dem. 

En särskild utmaning för vår finansiella infrastruktur rör det ökande antalet nya aktörer med 

potentiellt mindre strikta it-säkerhetskrav än de mer etablerade finansaktörerna. Detta kan 

eventuellt bli enskilda bräckliga länkar i finanskedjan. Särskilt i och med den ”API-ekonomi” 

som växer fram och den aktuella rättsliga ramen som ålägger finansinstitut att dela viktiga 

uppgifter med tredje part bör detta område ägnas ytterligare uppmärksamhet från 

kommissionen. 
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Medlemsstaternas praxis i relation till IKT-riskerna varierar betänkligt. Det finns ett behov av 

ett omfattande och sammanhängande reglerings- och tillsynsramar som anger standarderna för 

utbyte av bästa praxis och rapportering om större incidenter. 

Eftersom många finansinstitut har omfattande internationell exponering bör de standarder som 

ska fastställas vara i linje med internationella standarder. 

Interoperabilitet 

Digital driftskompabilitet är avgörande för att övervinna en situation där marknaden är 

splittrad. Detta är i sig självt en europeisk fråga som behöver hanteras i syfte att bygga upp en 

konkurrenskraftig digital inre marknad och kapitalmarknadsunion. 

I syfte att skapa mer innovativa tjänster bör tjänsteleverantörernas samspel i ”API-ekonomin” 

underlättas. API:er har potential att skapa innovativa ekosystem. Ett sätt att stimulera detta 

skulle kunna vara skapandet av en uppsättning av standardiserade API:er med öppen tillgång 

för tjänsteleverantörer, exempelvis på området för öppna banktjänster. 

Särskild uppmärksamhet bör ägnas frågan om identifiering online. Processer för identifiering 

online är fortsatt väldigt fragmenterade och den säkerhetsnivå som begärs i 

identifikationsprocesserna varierar kraftigt mellan medlemsstaterna. För att underlätta för 

expansionen av finansteknik i EU bör arbete utföras på interoperabiliteten hos nationella 

system för e-identifiering. 

Molninteroperabilitet är också drivande för att möjliggöra byte mellan leverantörer av 

molntjänster och att övervinna inlåsningseffekter för leverantörer avseende leverantörer som 

tillhandahåller finanstekniktjänster. 

Kompetens 

Digitala färdigheter håller på att bli en nödvändighet för alla. Detta gäller även inom 

finanssektorn. Utveckling inom finansteknik kräver ökad IKT-kompetens för de som är aktiva 

inom den finansiella infrastrukturen och för konsumenter, tillsynsorgan och beslutsfattare. 

Konsumenter bör vara medvetna om fördelarna och riskerna med automatiserad rådgivning 

och tillsynsorgan bör kunna förstå de algoritmer som ligger bakom de allt mer robotiserade 

produkter de utövar tillsyn över. 

Digitaliseringen visar redan på omfattande sektorövergripande effekter på arbetsmarknaden. 

Finanssektorn är inget undantag. Om rådgivningen kan automatiseras innebär detta att den 

anställde som tidigare haft till uppgift att tillhandahålla rådgivningen behöver ett nytt arbete. 

Automatiseringen kommer att kunna skapa detta arbete, men det kommer att vara av en annan 

karaktär än tidigare. Av denna anledning är det viktigt att samhället gör omfattande 

investeringar i nya färdigheter, som t.ex. dataprogrammering. Vid genomförandet av den nya 

kompetensagendan för Europa och dess koalition för digital kompetens och digitala 

arbetstillfällen bör kommissionen ta itu med det växande kompetensglappet på 

arbetsmarknaden. 


