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SUGGESTIES 

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

1. juicht dit initiatief van de Commissie toe, aangezien mogelijkheden voor digitalisering, 

het reduceren van de marktversnippering en empowerment van consumenten van 

essentieel belang zijn om tot een daadwerkelijke interne markt voor financiële diensten 

voor consumenten te komen; 

2. is het met de Commissie eens dat het gebrek aan grensoverschrijdende financiële diensten 

een punt van grote zorg is, de belangen van consumenten en bedrijven kan schaden en de 

werking van de interne markt kan ondermijnen; steunt alle inspanningen om de interne 

markt voor financiële diensten voor consumenten daadwerkelijk nieuw leven in te blazen, 

en vraagt de Commissie ervoor te zorgen dat de wetgeving voor financiële diensten voor 

consumenten goed wordt omgezet en gehandhaafd; 

3. merkt op dat het bijzonder belangrijk is de belemmeringen voor grensoverschrijdend 

zakendoen in de verzekeringssector weg te nemen om de deeleconomie te stimuleren;  

4. herinnert eraan dat de afgelopen vijf jaar, in reactie op de financiële crisis, veel wetgeving 

voor financiële diensten (inclusief financiële retaildiensten) is vastgesteld, met als doel het 

vergroten van de rubuustheid en transparantie van financiële producten en diensten, en dat 

meerdere wetgevingsmaatregelen nog maar kort geleden zijn omgezet of op dit moment 

worden omgezet en geïmplementeerd; spoort de Commissie aan erop toe te zien dat de 

meest recente wetgeving correct wordt omgezet en geïmplementeerd, de invloed van alle 

wetgeving voor de financiële retailsector te analyseren en hiermee rekening te houden bij 

het beantwoorden van de vraag of er verdere wetgevingsinitiatieven nodig zijn; 

5. betreurt het dat bedrijven bij de ontwikkeling van hun grensoverschrijdende activiteiten 

ook nu nog worden geconfronteerd met talrijke problemen; beklemtoont, zoals ook in het 

Groenboek staat, dat de obstakels voor de grensoverschrijdende verkoop van financiële 

retailproducten en het geringe aantal grensoverschrijdende transacties niet in eerste 

instantie een probleem op Europees niveau vormen, maar vaak door nationale 

wetgevingen wordt veroorzaakt, denk bijvoorbeeld aan nationale voorschriften om over 

een structuur of inschrijving in het land van de consument te beschikken, of door de 

segmentering van de interne markt in nationale markten, en dat deze obstakels niet door 

de sector zelf kunnen worden geëlimineerd; 

6. vraagt de Commissie gedetailleerd in kaart te brengen en te analyseren wat de nog 

bestaande nationale en Europese obstakels voor grensoverschrijdende transacties en de 

voltooiing van de interne markt voor de financiële sector zijn, teneinde te achterhalen wat 

de redenen voor de bestaande marktsegmentering en prijsdiscriminatie zijn, en 

maatregelen voor te stellen die, onder inachtneming van het beginsel van contractvrijheid, 

financiële instellingen ertoe zouden kunnen aanzetten grensoverschrijdend de concurrentie 

aan te gaan en de strijd aan te binden met de nationale prijsvaststellingsstructuren;  

7. beklemtoont dat het uitblijven van grensoverschrijdende handel in wettelijke-
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aansprakelijkheidsverzekeringen van auto's bijzonder zorgwekkend is; merkt op dat 

sommige EU-burgers door dit gebrek aan concurrentie voor hetzelfde voertuigmodel 

honderden keren hogere premies betalen dan andere; merkt op dat, hoewel risico's en 

kosten factoren zijn in de prijsvaststelling, dergelijke prijsverschillen in Europa niet louter 

hierdoor kunnen worden verklaard; vraagt de Commissie een op de sector afgestemd 

actieplan aan te nemen over de Europese markt voor individuele autoverzekeringen en er 

aanbevelingen in op te nemen over EU-regels voor garantiefondsen, richtsnoeren over het 

gebruik van bonus-malusgegevens wanneer een EU-burger naar een andere lidstaat 

verhuist, en andere mogelijke maatregelen die nodig zijn om een echte interne markt voor 

autoverzekeringen tot stand te brengen; 

8. juicht het enorme potentieel van de digitale transformatie van financiële diensten, van 

technologische innovatie en van de opkomst van niet-traditionele fintechbedrijven toe; 

wijst erop dat deze ontwikkelingen de interactie tussen detailhandelaars en consumenten 

veranderen; vraagt de Commissie de bestaande Europese wetgeving met betrekking tot 

digitalisering, alsook de behoeften van de digitale samenleving aan een beoordeling te 

onderwerpen, teneinde ervoor te zorgen dat digitalisering alle soorten bedrijven, inclusief 

kmo's en fintechs, op basis van gelijkheid betere toegang tot de markt geeft, en verder 

leidt tot eerlijke concurrentie tussen de verschillende actoren, met als doel meer keuze 

voor consumenten, reducering van de prijzen en verbetering van de kwaliteit van 

financiële diensten binnen de EU, in combinatie met inachtneming van een hoog niveau 

van consumentenbescherming en cyberveiligheid; 

9. stelt vast dat op deze markt een steeds groter aantal nieuwe soorten dienstverleners actief 

is; denkt dat deze ontwikkeling aanzienlijke voordelen voor consumenten kan opleveren, 

indien gekoppeld aan passende regelgeving gericht op eerlijke concurrentie en hoge 

niveaus van veiligheid en transparantie; 

10. is van mening dat de Europese instellingen over passende governance- en 

controleprocedures voor nieuwe soorten financiële producten moeten beschikken; wijst 

erop dat alle innovatieve producten op de financiëledienstenmarkt onvoorspelbaar zijn 

voor wat betreft hun effecten op consumenten, de markt en het systeem in zijn geheel; 

vindt dat de autoriteiten in deze omstandigheden passend toezicht op dergelijke 

activiteiten moeten uitoefenen; 

11. beklemtoont dat we behoefte hebben aan meer consumentenvertrouwen in financiële 

diensten aangezien dit vertrouwen op dit moment met name ten aanzien van financiële 

producten met hoge valutawisselrisico's nog laag is, en vraagt de Commissie erop toe te 

zien dat de bestaande maatregelen voor het vergroten van de kennis van de financiële 

wereld en het bewustzijn volledig ten uitvoer worden gelegd en dat daar waar nodig 

nieuwe maatregelen worden genomen om consumenten in staat te stellen weloverwogen 

beslissingen te nemen, de transparantie van de producten in kwestie te vergroten en de 

obstakels te elimineren voor consumenten die van product willen veranderen, alsook de 

ongerechtvaardigde kosten die daarbij eventueel om de hoek komen kijken, of die van een 

product af willen; beklemtoont dat het Europees gestandaardiseerd informatieblad (ESIS) 

en de Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet vóór de ondertekening 

van een overeenkomst systematisch aan consumenten moeten worden gegeven als 

onderdeel van een krediet-, lening- of hypotheekaanbod; 
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12. is van oordeel dat vergelijkingsinstrumenten, die een vergelijking van de prijs en de 

kwaliteit van verschillende financiële producten mogelijk maken, de transparantie en 

vergelijkbaarheid van financiële producten aanzienlijk ten goede kunnen komen, de 

prijsverschillen kunnen reduceren en er uiteindelijk in kunnen resulteren dat consumenten 

betere en meer weloverwogen beslissingen nemen; verzoekt de Commissie te waarborgen 

dat de vergelijkingsinstrumenten in kwestie accuraat zijn en vergelijkingen betreffen van 

producten en diensten die van rechtsgebied tot rechtsgebied vergelijkbaar zijn, en samen 

met detailhandelaren, kmo's, consumentenverenigingen en andere belanghebbenden te 

werken aan de ontwikkeling van een onafhankelijke pan-Europese vergelijkingswebsite 

voor de meest verkochte producten op het gebied van financiële diensten; 

13. is opgetogen over het werk van verschillende Europese agentschappen inzake de 

bescherming van consumentenbelangen in de financiële sector; benadrukt echter dat die 

agentschappen beter moeten samenwerken om doeltreffender te zijn en dubbel werk te 

voorkomen; 

14. verzoekt de lidstaten de richtlijn hypothecair krediet, betaalrekeningenrichtlijn, 

verzekeringsdistributierichtlijn en MiFID II-richtlijn zo snel mogelijk volledig om te 

zetten en ten uitvoer te leggen, vooral met betrekking tot de bepalingen inzake 

consumenteninformatie en beschermingsmaatregelen; 

15. benadrukt de rol die de Europese Bankautoriteit (EBA), de Europese Autoriteit voor 

effecten en markten (EAEM) en de Europese Autoriteit voor verzekeringen en 

bedrijfspensioenen (EAVB) spelen bij het waarborgen van de bescherming van 

consumenten van financiële producten; vraagt de Commissie ervoor te zorgen dat ze 

voldoende onafhankelijk zijn en over de nodige instrumenten beschikken om hun taken uit 

te voeren, en betreurt de bezuinigingen die tot een inkrimping van hun werkprogramma's 

hebben geleid; 

16. beklemtoont dat elk nieuw voorstel van de Commissie op gepaste en nauwkeurige 

gegevens moet zijn gebaseerd; 

17. is van oordeel dat iets moet worden gedaan aan ongerechtvaardigde discriminatie op 

grond van woonplaats, ongerechtvaardigde prijsverschillen en oneerlijke en 

ongerechtvaardigde geoblockingpraktijken voor financiële retailproducten tussen 

lidstaten; 

18. beklemtoont dat meeneembaarheid van producten, met name van pensioenrechten en 

particuliere ziekteverzekeringen, cruciaal is voor een interne markt voor financiële 

diensten voor consumenten; vraagt de Commissie dan ook voorstellen te doen ter 

waarborging van grensoverschrijdende meeneembaarheid, en voor het harmoniseren van 

de rechten en plichten van bedrijven en consumenten in deze sector in de hele EU; 

19. stelt vast dat door het toenemende aantal grensoverschrijdende transacties ook de behoefte 

aan persoonlijke financiële informatie, bijvoorbeeld ten aanzien van solventie in privé-

overeenkomsten, groter wordt, en beklemtoont dat informatie meer moet worden gedeeld 

en er gemeenschappelijke regels voor het uitwisselen van dergelijke informatie nodig zijn, 

waarbij het belangrijk is de gegevensbeschermingsregels in acht te nemen; 

20. vraagt dat de belemmeringen voor de levering van financiële producten en diensten op 
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afstand worden weggewerkt, mét behoud van een hoog niveau van 

consumentenbescherming en veiligheid; juicht het toegenomen gebruik van elektronische 

handtekeningen en elektronische identificatie in het kader van de eIDAG-verordening toe 

en wijst erop dat de wederzijdse erkenning en interoperabiliteit van technieken voor 

digitale identificatie ten behoeve van de privésector binnen de EU moeten worden 

gestimuleerd, zonder te raken aan het beveiligingsniveau van de bestaande systemen; 

dringt er bij de Commissie op aan het gebruik van e-ID's aan te moedigen als een wijze 

van identificatie op afstand die aan de huidige veiligheidseisen voldoet; vraagt de lidstaten 

ervoor te zorgen dat elektronische handtekeningen de norm worden bij 

financiëledienstentransacties en -overeenkomsten; 

21. merkt op dat de contractvrijheid van de financiële instellingen om hun diensten buiten hun 

landsgrenzen aan te bieden, moet worden geëerbiedigd, aangezien de dienstverleners zelf 

moeten kunnen blijven beslissen welke klantgroepen en markten in hun bedrijfsmodel 

passen; 

22. beklemtoont dat het belangrijk is te kunnen beschikken over regelingen voor alternatieve 

geschilbeslechting (ADR) en onlinegeschilbeslechting (ODR), met name bij 

grensoverschrijdende transacties, aangezien doeltreffende verhaalmogelijkheden een 

conditio sine qua non zijn voor de interne markt, kmo's en het consumentenvertrouwen; 

beveelt aan dat het Fin-NET-programma in de ADR- en ODR-structuren wordt 

opgenomen om de efficiëntie ervan te verhogen en de werkzaamheden met het oog op de 

consolidering van deze diensten in "één-loketten" voor consumenten te versnellen; 

23. vraagt de lidstaten ervoor te zorgen dat de digitale communicatie en verkoop met 

betrekking tot financiële diensten voor consumenten beschikbaar zijn in vormen die 

toegankelijk zijn voor personen met een handicap, waaronder via websites en 

downloadbare bestandsformaten; is er voorstander van dat alle financiële diensten voor 

consumenten volledig onder de richtlijn inzake de toegankelijkheidseisen voor producten 

en diensten (de "Europese toegankelijkheidsakte") vallen; 

24. vraagt de Commissie een voorstel voor te leggen voor een actieplan voor financiële 

diensten voor consumenten. 

25. verzoekt de Commissie de effecten te onderzoeken van een voorstel dat verbiedt om 

vergoedingen of kosten aan te rekenen voor het verzenden of ontvangen van SEPA- of 

nationale overschrijvingen, evenals de mogelijke voordelen hiervan voor Europese 

consumenten; 

26. is opgetogen over het werk dat wordt verricht om de prijzen van autoverhuurdiensten 

transparanter te maken, met inbegrip van de verkoop van aanvullende verzekeringen en 

andere vergoedingen; benadrukt dat alle verplichte of optionele vergoedingen of kosten 

verbonden aan de huur van een voertuig duidelijk en nadrukkelijk zichtbaar moeten zijn 

voor de consument op de website van het autoverhuurbedrijf of op een 

vergelijkingswebsite; herinnert de Commissie eraan dat de richtlijn betreffende oneerlijke 

handelspraktijken moet worden gehandhaafd en is verheugd over de recente goedkeuring 

van nieuwe, aan de technologische vooruitgang aangepaste uitvoeringsrichtsnoeren; 

27. herinnert aan het werk dat is verricht met betrekking tot de verordening inzake 

kredietbeoordelaars; vraagt de Commissie om de effecten van deze regelgeving - in 
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concreto het aantal aan consumenten verkochte producten - te beoordelen; 

28. is voorstander van de invoering van een systeem van volledig overdraagbare 

bankrekeningnummers ter vervanging van het huidige SEPA-systeem, dat een consument 

aan één instelling verbindt door de koppeling tussen het IBAN-nummer en een vaste 

BIC/SWIFT-code; vraagt de Commissie om een voorstel in te dienen waardoor 

bankrekeningnummers meeneembaar worden, en vindt dat de meeneembaarheid minstens 

mogelijk moet zijn tussen instellingen binnen dezelfde lidstaat. 
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