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EHDOTUKSET 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 

valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

1. panee merkille, että rahoitusteknologian (FinTech) käyttö lisääntyy nopeasti, ja tiedostaa, 

että se saattaa muuttaa perusteellisesti maailmanlaajuisen rahoitusalan ja koko talouden; 

korostaa, että rahoitusteknologian kehitys voi tarjota etuja sekä kuluttajille että yrityksille 

ja erityisesti pk-yrityksille tehokkuushyötyjen, saatavuuden, kustannusten alenemisen ja 

lisääntyneen avoimuuden muodossa; korostaa tämän vuoksi, että on lisättävä unionin ja 

rahoituspalvelujen sisämarkkinoiden houkuttavuutta FinTech-yritysten keskuksena; 

2. uskoo, että innovointi rahoitusalalla voi saada aikaan työllistymismahdollisuuksia ja uutta 

kasvupotentiaalia unionissa sekä lisätä asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöityjen 

palvelujen valikoimaa; suhtautuu myönteisesti pyrkimykseen kehittää uusia tuotteita ja 

palveluja sekä jo olemassa olevia rahoituspalveluja, joita kuluttajat ja yritykset sekä 

erityisesti pk-yritykset voivat hyödyntää; kehottaa komissiota selvittämään, miten unioni 

voisi hyödyntää täysimääräisesti rahoitusteknologian tarjoamat edut; 

3. katsoo, että rahoitusalan teknologinen innovointi tarjoaa mahdollisuuksia paitsi uusille 

FinTech-yrityksille myös vakiintuneille toimijoille yhteistyömahdollisuuksien, 

synergiavaikutusten ja kustannussäästömahdollisuuksien perusteella; toteaa, että vahvan 

innovoinnin ja dynaamisuuden ohjaama kilpailu tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia 

vakiintuneille markkinatoimijoille; 

4. katsoo, että rahoitusteknologiaan liittyvien palvelujen ja tuotteiden on täydennettävä 

perinteisiä rahoituslaitoksia erityisesti Euroopan vähemmän kehittyneillä ja kaukaisilla 

alueilla; 

5. on tyytyväinen komission perustamaan rahoitusteknologian alan työryhmään, jonka 

pyrkimyksenä on arvioida tämän alan innovointia ja samanaikaisesti laatia strategioita 

rahoitusteknologioiden mahdollisesti mukanaan tuomien haasteiden kohtaamiseksi; pitää 

työryhmää olennaisena edistysaskeleena rahoitusteknologioita koskevan kattavan 

strategian kehittämisessä ja niitä koskevan sääntelyn epävarmuuden vähentämisessä; 

6. kehottaa työryhmää esittämään ennen sen toimikauden päättymistä kattavan 

horisontaalisen rahoitusteknologian alan toimintasuunnitelman lainsäädäntö- ja muista 

kuin lainsäädäntötoimista; korostaa, että toimintasuunnitelman olisi perustuttava 

kilpailukykyyn, rahoitusvakauteen, yhteentoimivuuteen, avoimuuteen sekä 

kuluttajansuojaan ja samalla olisi pyrittävä luomaan rahoitusteknologian alalle sääntelyn 

kannalta varma ja selkeä ympäristö; katsoo, että toimintasuunnitelman tueksi olisi 

kehitettävä tarkempi alakohtainen analyysi markkinoiden eri osa-alueista, jotta 

lainsäädäntö olisi parempaa ja räätälöidympää FinTech-yritysten erilaisiin 

liiketoimintamalleihin; 

7. korostaa rahoitusteknologian mahdollisia hyötyjä yrityksille ja erityisesti pk-yrityksille ja 

mikroyrityksille, mutta myös perheille ja asiakkaille, joiden osalta palvelut ovat 

puutteellisia, sillä se laajentaa lainansaantimahdollisuuksia ja nopeuttaa lainaprosessia 

vaihtoehtoisten lainananto- ja investointikanavien, kuten joukkorahoituksen ja 
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vertaislainojen, kautta; katsoo, että tällaisten järjestelmien yhteydessä olisi sovellettava 

toimenpiteitä, joilla estetään väärinkäyttö tai sopimattomat kaupalliset menettelyt; 

8. kehottaa komissiota kuitenkin muotoilemaan lainsäädäntötoimenpiteensä niin, että 

yrityksille annetaan riittävästi joustovaraa toimia ja järjestellä rahoitusta sekä 

kannustetaan luomaan pankkien ja FinTech-yritysten välille stimuloivia kumppanuuksia 

lainanannon alalla; 

9. kehottaa komissiota kartoittamaan ja poistamaan olemassa olevat sisämarkkinoiden esteet, 

jotka estävät digitaalisten palveluiden edistämisen, myös rahoitusteknologian alalla, ja 

varmistamaan tässä yhteydessä rahoitusvakauden ja pitäen kuluttajien ja investoijien 

suojan korkealla tasolla; panee merkille, että talouden toimijoiden on sisämarkkinoilla 

voitava hyödyntää kolmansien maiden talouden toimijoiden investointeja ja seurata 

tekniikan kehitystä; 

10. katsoo, että rahoitusteknologialla voisi olla myönteinen rooli, sillä se monipuolistaa 

palveluja sekä keinoja, joilla niitä tarjotaan; on sitä mieltä, että kilpailua kannustavan 

ympäristön luominen ja kaikille talouden toimijoille tasavertaisten kilpailuehtojen 

säilyttäminen edellyttää oikeasuhtaista ja tasapainoista sekä innovointia edistävää 

lähestymistapaa; pyytää komissiota analysoimaan rahoitusteknologian vaikutuksia ja 

erityisesti sen vaikutusta innovointiin ja pitämään tässä yhteydessä mielessä, että on 

varmistettava rahoitusvakaus ja asianmukainen kuluttajansuoja; 

11. korostaa, että rahoitusteknologiaan liittyvät palvelut voivat olla tärkeässä asemassa 

tulevaisuuden vaatimukset täyttävien Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden 

kehittämisessä esimerkiksi parantamalla olemassa olevien kanavien kustannustehokkuutta, 

tarjoamalla innovatiivisia, nykyistä avoimempia ja nopeampia maksusovelluksia ja 

lisäämällä kuluttajien luottamusta digitaalisiin teknologioihin; katsoo, että komission olisi 

noudatettava aloitteidensa yhteydessä teknologianeutraalia lähestymistapaa; pyytää 

komissiota varmistamaan, että aloitteet ovat tarkoituksenmukaisia ja tulevaisuuteen 

suuntautuneita ja perustuvat innovointiperiaatteeseen; 

12. katsoo, että pääomamarkkinaunionin valmiiksi saaminen auttaa tukemaan 

rahoitusteknologioiden sekä rahoitustuotteiden ja -palvelujen todellisten sisämarkkinoiden 

kehittämistä; 

13. korostaa, että rajat ylittäviin maksuihin sovellettavissa maksutavoissa on edelleen 

parantamisen varaa; tukee tällaisten maksutapojen kehittämistä Euroopassa ja pitää 

valitettavana unionin verkkopankkimarkkinoiden suurta pirstaleisuutta ja EU:n laajuisen, 

eurooppalaisomisteisen luotto- tai pankkikorttijärjestelmän puuttumista; katsoo, että 

eurooppalaista sähköistä kaupankäyntiä ja rahoituspalvelujen rajat ylittävää kilpailua 

edistävä sähköinen maksujärjestelmä on keskeisen tärkeä moitteettomasti toimivalle 

pääomamarkkinaunionille ja ratkaisevan tärkeä osa digitaalisia sisämarkkinoita; kehottaa 

komissiota yksilöimään toimet, joiden avulla luodaan soveltuva ympäristö tällaisen 

järjestelmän kehittämiselle; tiedostaa, että tällainen järjestelmä tarvitaan muiden 

innovatiivisten maksuratkaisujen rinnalle ja tarvittaessa sen pitäisi olla niiden kanssa 

yhteentoimiva kilpailun edun nimissä; 

14. korostaa, että Euroopan pankkiviranomaisen teknisissä sääntelystandardeissa, jotka 

koskevat ”vahvaa asiakkaan tunnistamista”, olisi otettava huomioon rahoitusteknologiaan 
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ja sähköiseen kaupankäyntiin liittyvät käytännöt; panee tyytyväisenä merkille muutokset, 

jotka Euroopan pankkiviranomainen teki äskettäin teknisiä sääntelystandardeja koskevaan 

ehdotukseensa, jotta näistä ei aiheudu kielteisiä vaikutuksia verkkopalveluille ja jotta 

varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset, jotka kannustavat rahoitusalan innovointiin 

ja parantavat kilpailua kaikkien markkinatoimijoiden välillä ja joissa otetaan huomioon 

riskiperusteiset turvallisuustoimet; 

15. korostaa, että kuluttajat ovat rahoitusteknologioiden nousua edistävä voima; painottaa, että 

tulevien lainsäädäntömuutosten päämääränä olisi oltava kuluttajien tukeminen tässä 

muutoksessa; 

16. panee merkille komission pyrkimykset rahoituspalveluja koskevien standardien 

yhdenmukaistamiseksi, mutta korostaa samalla, että innovointia ja uusia markkinoille 

tuloja koskeva potentiaali on otettava huomioon aina kun tulevaisuudessa asetetaan 

standardeja; kehottaa komissiota tukemaan rahoitusteknologian yleisten, avoimien ja 

yhteentoimivien standardien määrittelyyn tähtääviä toimia; 

17. toteaa, että rahoitusteknologialla tarkoitetaan rahoitusalan ja teknologian risteyskohdassa 

tapahtuvaa innovointia; 

18. palauttaa mieliin, että myös sääntelyteknologia (RegTech) ja vakuutuksiin käytettävä 

teknologia ovat rahoitusteknologiaa; painottaa, että teknologiaa olisi käytettävä 

viranomaisten suorittaman valvonnan parantamiseen ja tehostamiseen; on tietoinen 

sääntelyteknologian eduista sääntelyprosessien parantamisessa ja rahoitusasiakkaiden 

suojaamisessa; kannustaa kansallisia sääntelyviranomaisia pohtimaan tarvittaessa 

sääntöjen noudattamista koskevan teknologian tulevaa kehitystä; 

19. panee merkille digitaalisen ja rahoitusalan koulutuksen edistämisen tarpeen kuluttajien ja 

toimijoiden keskuudessa EU:ssa; korostaa riittävien toimivaltuuksien ja uusien 

digitaalisten taitojen merkitystä ja kannustaa komissiota, jäsenvaltioita ja FinTech-

yrityksiä mahdollistamaan elinikäisen oppimisen ja koulutuksen sekä taitojen 

kehittämisen, sillä nämä ovat keskeisiä edellytyksiä sille, että mahdollisimman monet 

voisivat käyttää täysimääräisesti rahoituspalveluja ja rahoitusteknologian välineitä; 

20. panee merkille, että robottirahoitusneuvojia on entistä enemmän, ja suhtautuu tähän 

myönteisesti, sillä se voisi vähentää kuluttajien markkinoilla tekemien investointien 

esteitä; 

21. kehottaa komissiota seuraamaan algoritmien käytön lisääntymistä rahoitusteknologian 

alalla; kehottaa komissiota ja Euroopan valvontaviranomaisia tutkimaan algoritmien 

mahdollisia virheitä ja painotuksia; korostaa, että tapauksissa, joissa epäillään virhettä tai 

syrjintää, automatisoitujen FinTech-palveluiden tekemistä päätöksistä olisi voitava tehdä 

valitus, niitä olisi tarkasteltava uudelleen ja ne olisi tarvittaessa oikaistava; 

22. tiedostaa sääntelyn ”virtuaaliympäristössä testaamisen” mahdolliset edut, sillä se antaa 

uusyrityksille ja rahoitusyrityksille mahdollisuuden testata rahoitusteknologisia tuotteita 

todellisessa ympäristössä; kannustaa vaihtamaan parhaita käytäntöjä, joita voidaan saada 

sääntelyaloitteista virtuaaliympäristössä testauksen yhteydessä; on sitä mieltä, että 

samanlaista lähestymistapaa voitaisiin edistää Euroopan tasolla, kun samanaikaisesti 
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varmistetaan, että kuluttajille, jos he ovat osa tällaista pilottihanketta, tiedotetaan siihen 

liittyvistä riskeistä ja kilpailunvastaiset käytännöt estetään; 

23. korostaa, että verkkoturvallisuutta on käsiteltävä kaikkien rahoitusteknologia-aloitteiden 

suunnitteluvaiheessa ja on hyväksyttävä vahvoja suojatoimia tämän infrastruktuurin 

suojaamiseksi verkkoiskuilta; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tutkimaan alalla 

hyväksyttyjen verkkoriskejä torjuvien suojatoimenpiteiden riittävyyttä ja kehottaa 

komissiota, jäsenvaltioita ja FinTech-yrityksiä tekemään tehokkaasti yhteistyötä 

vaihtamalla verkkoiskuja koskevia tietoja; 

24. kehottaa jäsenvaltioita saattamaan verkko- ja tietoturvadirektiivin nopeasti osaksi 

kansallista lainsäädäntöään; pitää myönteisenä komission äskettäin käynnistämää uutta 

verkkoturvallisuuden alan julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta, johon rahoitusala 

osallistuu; pyytää komissiota kehittämään uusia ja konkreettisia aloitteita, joilla 

vahvistetaan alan FinTech-yritysten ja erityisesti pk-yritysten ja uusyritysten kestävyyttä 

verkkohyökkäyksiä vastaan; 

25. pyytää komissiota edelleen arvioimaan eIDAS-asetusta varten tehdyn työn perusteella 

sähköistä henkilökorttia koskevien eurooppalaisten järjestelmien kehystä varmistaakseen, 

että ne helpottavat rajat ylittävien rahoituspalvelujen toimittamista; pyytää lisäksi 

komissiota arvioimaan kiireellisesti sääntelyn nykyisiä esteitä, jotka hankaloittavat 

sähköisten tunnistamistekniikoiden laajempaa käyttöä; 

26. suhtautuu myönteisesti virtuaalivaluutoista annettuun parlamentin mietintöön ja 

hajautetun tilikirjan teknologian mahdolliseen hyötyyn, joka ylittää virtuaalivaluutoista 

saadun hyödyn; panee kuitenkin lisäksi merkille virtuaalivaluuttojen ja hajautetun 

tilikirjan teknologioiden nopeaan leviämiseen liittyvät riskit; pyytää komissiota tutkimaan 

hajautetun tilikirjan teknologioiden mahdollisia käyttötapoja rahoitusteknologian alalla ja 

muissa digitaalisia sisämarkkinoita koskevissa järjestelmissä sekä valvomaan edellä 

mainittuja riskejä ja ehkäisemään niitä; 

27. toteaa, että tietojen keruulla ja analysoinnilla on keskeinen asema FinTech-yrityksissä, 

sillä nämä haluavat tarjota asiakkaille kohdennettuja palveluja, ja panee merkille, että 

FinTech-yritykset hyödyntävät entistä enemmän ”digitaalista / datansiirtoon käytettävää 

onboarding-prosessia”; tukee muun muassa massadatan käyttöä rahoitusteknologialla 

tehtävässä riskinhallinnassa; panee samalla merkille uusiin maksuratkaisuihin 

mahdollisesti liittyvät riskit, kuten petosriskin, kuluttajatietojen väärinkäytön, 

puutteellisen tunnistamismenettelyn sekä avoimien ja selkeiden käyttöehtojen 

puuttumisen; pyytääkin komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että käytettävissä on 

riittävän tasoiset suojatoimet ja vaikuttavat oikeussuojakeinot; 

28. kehottaa komissiota ottamaan huomioon sekä tietojen keräämisen että etätarkistuksen 

käytön lisääntymisen samoin kuin siihen liittyvät riskit erityisesti yleisen tietosuoja-

asetuksen ja toisen maksupalveludirektiivin sekä asiakkaiden tunnistusta koskevien 

sääntöjen kohdalla, jotta kuluttajilla olisi paremmat mahdollisuudet käyttää rajat ylittäviä 

FinTech-palveluja; korostaa, että on toteutettava tiedonsuojatoimenpiteitä ja että 

kuluttajilla olisi yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti oltava mahdollisuus valita, miten 

tietoja käytetään ja kerätään; 
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29. korostaa käyttäjien tietojen siirrettävyyden merkitystä ja katsoo, että tiedon 

siirrettävyyden olisi oltava osa FinTech-palveluja, jotta voidaan varmistaa, että kuluttajat 

eivät ole sidottuja yhteen palveluntarjoajaan tai tuotteeseen; pyytää komissiota 

analysoimaan, mitä hyötyä FinTech-yrityksille olisi pääsystä suurempaan 

sovellusliittymään, joka mahdollistaisi lisäpalvelut kuluttajille; 

30. panee merkille, että rahoitusalan EU:n laajuinen toimilupa mahdollistaisi FinTech-

palvelujen tarjoamisen ympäri Eurooppaa ja olisi samalla yksittäisen jäsenvaltion 

sääntelyn alainen, jos alalla päädytään vähimmäistason yhdenmukaistamiseen. 
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