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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. merkt op dat financiële technologie (FinTech) een sterke expansie doormaakt en erkent 

dat zij de mondiale financiële sector evenals de economie in bredere zin grondig zou 

kunnen veranderen; benadrukt dat de ontwikkelingen op het gebied van FinTech 

potentiële voordelen opleveren voor zowel consumenten als bedrijven, met name voor 

kmo's, door grotere efficiëntie, toegankelijkheid, verlaging van kosten en toegenomen 

transparantie; onderstreept dan ook dat de attractiviteit van de EU en van de interne markt 

voor financiële diensten als knooppunt voor hun FinTech-zaken; 

2. is van mening dat innovatie in de financiële sector werkgelegenheid en potentieel voor 

verdere groei in de EU kan creëren en kan bijdragen tot een ruimere keuze aan diensten 

die specifiek zijn toegespitst op de behoeften van consumenten; verwelkomt het streven 

naar ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, evenals de verdere ontwikkeling van 

bestaande financiële diensten, waarvan zowel consumenten als ondernemingen, met name 

kmo's, kunnen profiteren; verzoekt de Commissie te onderzoeken hoe de EU de voordelen 

van FinTech optimaal zou kunnen benutten; 

3. is van oordeel dat technologische innovatie in de financiële sector niet alleen kansen 

creëert voor nieuwe FinTech-ondernemingen, maar vanwege de 

samenwerkingsmogelijkheden op diverse gebieden, synergie-effecten en het 

kostenbesparende potentieel ook voor gevestigde spelers; merkt op dat als de concurrentie 

door krachtige innovatie en ondernemingsdynamiek wordt aangezwengeld, er ook talrijke 

kansen ontstaan voor de reeds gevestigde marktdeelnemers; 

4. is van mening dat aan FinTech gerelateerde diensten en producten een aanvulling zullen 

vormen op traditionele financiële instellingen, met name in minder ontwikkelde en 

afgelegen gebieden van Europa; 

5. verwelkomt de door de Commissie ingestelde Task Force voor financiële technologie 

(FTTF), die tot doel heeft de vernieuwingen op dit gebied te evalueren en tegelijk 

strategieën te ontwikkelen ter bestrijding van de potentiële problemen waar FinTech-

ondernemingen mee te maken krijgen; beschouwt deze Task Force als fundamentele stap 

voor de ontwikkeling van een allesomvattende strategie voor FinTech-ondernemingen en 

ter vermindering van de onzekerheid waarmee zij op regelgevingsgebied te maken 

hebben; 

6. verzoekt de FTTF vóór het einde van zijn mandaat met een uitvoerig horizontaal FinTech-

actieplan te komen, bestaande uit wetgevings- en niet-wetgevingsmaatregelen; benadrukt 

dat een dergelijk actieplan gebaseerd moet zijn op concurrentievermogen, financiële 

stabiliteit, interoperabiliteit, transparantie en consumentenbescherming, en gericht moet 

zijn op de totstandbrenging van een klimaat van rechtszekerheid en duidelijkheid voor 

FinTech; is van mening dat dit plan geschraagd moet worden door een uitvoerige sectorale 

analyse voor de diverse segmenten die deel uitmaken van de markt, teneinde tot betere en 

meer op maat gesneden wetgeving te komen die aansluit bij de diverse bedrijfsmodellen 

van FinTech-ondernemingen; 
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7. onderstreept de mogelijke voordelen van FinTech voor ondernemingen, met name kmo's 

en micro-ondernemingen, maar ook voor gezinnen en onvoldoende bediende klanten in de 

zin van betere beschikbaarheid van krediet en versnelling van het leningsproces via 

alternatieve lening- en investeringskanalen, zoals crowdfunding en peer-to-peerleningen; 

is van mening dat voor dergelijke regelingen maatregelen moeten gelden die misbruik en 

oneerlijke handelspraktijken voorkomen; 

8. dringt er niettemin bij de Commissie op aan haar wetgevende maatregelen zo vorm te 

geven dat er voldoende flexibiliteit overblijft voor bedrijven om financiering voor 

ondernemingen uit te voeren en te regelen en dat partnerschappen tussen banken en 

FinTech-bedrijven op het gebied van leningen worden gestimuleerd; 

9. verzoekt de Commissie bestaande hindernissen op de interne markt die de ontwikkeling 

van digitale diensten, ook op het gebied van FinTech, op dit moment belemmeren, op te 

sporen en te verwijderen, en daarbij financiële stabiliteit te waarborgen en een hoog 

niveau van consumenten- en investeerdersbescherming te handhaven; merkt op dat het 

absoluut noodzakelijk is dat marktdeelnemers op de interne markt toegang kunnen hebben 

tot investeringen van marktdeelnemers in derde landen en kunnen inspelen op 

technologische ontwikkeling; 

10. is van oordeel dat FinTech een positieve rol kan vervullen door een grotere diversifiëring 

van diensten en van de manier waarop deze worden verleend te bewerkstelligen; gelooft 

voorts dat een evenredige, afgewogen en innovatievriendelijke aanpak vereist is om een 

concurrentiegericht klimaat in het leven te roepen en voor gelijke 

mededingingsvoorwaarden voor alle marktdeelnemers te zorgen; verzoekt de Commissie 

de impact van FinTech te analyseren, met name wat betreft innovatie, en daarbij het 

waarborgen van financiële stabiliteit en een adequaat niveau van 

consumentenbescherming niet uit het oog te verliezen; 

11. wijst erop dat FinTech-gerelateerde diensten een belangrijke rol kunnen vervullen bij de 

ontwikkeling van een toekomstbestendige Europese digitale interne markt, bijvoorbeeld 

door bestaande kanalen kostenefficiënter te maken, innoverende, transparantere en 

snellere betalingsoplossingen te bieden en het vertrouwen van de consument in digitale 

technologieën te vergroten; is van mening dat de Commissie bij haar beleidsinitiatieven 

voor een technologieneutrale benadering zou moeten kiezen; verzoekt de Commissie 

ervoor te zorgen dat initiatieven aansluiten bij het doel, naar buiten zijn gericht en op het 

innovatiebeginsel zijn gebaseerd; 

12. is van mening dat de voltooiing van de kapitaalmarktunie zal helpen de ontwikkeling van 

FinTech-ondernemingen en een echte interne markt voor financiële producten en diensten 

te bevorderen; 

13. benadrukt dat er nog ruimte voor verbetering is wat betreft de middelen die voor 

grensoverschrijdende betalingen kunnen worden gebruikt; pleit voor de ontwikkeling van 

zulke betaalmiddelen binnen Europa en betreurt de hoge mate van versnippering van de 

markt voor onlinebankieren in de EU en het ontbreken van een EU-brede krediet- of 

debetkaartregeling in Europese handen; is van oordeel dat zulks van essentieel belang is 

voor een goede werking van de kapitaalmarktunie en een wezenlijk onderdeel vormt van 

de digitale interne markt, en de Europese e-handel en de grensoverschrijdende 

mededinging op het gebied van financiële diensten zou bevorderen; verzoekt de 
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Commissie na te gaan welke stappen nodig zijn om een omgeving tot stand te brengen die 

de ontwikkeling van een dergelijk systeem ten goede zou komen; erkent dat een dergelijk 

systeem moet bestaan naast en in voorkomend geval interoperationeel moet zijn met 

andere innoverende betalingsoplossingen in het belang van de mededinging; 

14. onderstreept dat de technische reguleringsnormen van de EBA inzake versterkte 

klantauthenticatie FinTech en e-handelspraktijken in aanmerking zouden moeten nemen; 

prijst de wijzigingen die de EBA onlangs in haar suggesties heeft aangebracht, waardoor 

negatieve gevolgen voor onlinediensten worden voorkomen en voor een gelijk speelveld 

wordt gezorgd dat financiële innovatie stimuleert en concurrentie tussen alle 

marktdeelnemers vergroot, terwijl rekening wordt gehouden met risicogebaseerd 

veiligheidsbeleid; 

15. benadrukt dat consumenten de drijvende kracht zijn achter de opkomst van FinTech-

bedrijven; onderstreept dat het doel van eventuele toekomstige wetswijzigingen moet zijn 

consumenten bij deze transformatie te steunen;  

16. neemt kennis van de werkzaamheden van de Commissie ter harmonisering van normen 

voor financiële diensten, maar benadrukt tegelijkertijd dat het potentieel voor innovatie en 

voor nieuwe marktdeelnemers bij het vaststellen van normen in de toekomst in 

aanmerking moeten worden genomen; dringt er bij de Commissie op aan inspanningen te 

ondersteunen ten behoeve van de vaststelling van gemeenschappelijke, open en 

interoperabele normen voor FinTech; 

17. erkent dat FinTech verwijst naar innovatie die zich voltrekt op het snijvlak van financiën 

en technologie; 

18. herinnert eraan dat FinTech ook technologie op het gebied van regelgeving en 

verzekeringen omvat; onderstreept dat technologie moet worden aangewend ten behoeve 

van een beter en efficiënter toezicht door overheidsinstanties; erkent de voordelen van 

technologie op het gebied van regelgeving voor het verbeteren van regelgevingsprocessen 

en het beschermen van financiële consumenten; moedigt nationale regelgevers aan 

rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen in technologieën op het gebied van 

naleving indien dit nodig wordt geacht; 

19. wijst erop dat digitale en financiële voorlichting onder consumenten en marktdeelnemers 

in de hele EU moet worden bevorderd; onderstreept het belang van voldoende 

vakbekwaamheid en nieuwe digitale vaardigheden en moedigt de Commissie, de lidstaten 

en FinTech-sectoren aan een leven lang leren en de ontwikkeling van vaardigheden 

mogelijk te maken, aangezien dit de voornaamste voorwaarden zijn om zoveel mogelijk 

individuen volledige toegang te kunnen bieden tot financiële diensten en FinTech-

hulpmiddelen; 

20. neemt kennis van de toename van gerobotiseerde financiële adviseurs en juicht dit toe 

aangezien het de belemmeringen voor marktinvesteringen door consumenten zou kunnen 

verminderen; 

21. verzoekt de Commissie toezicht te houden op de ontwikkelingen met betrekking tot het 

toenemende gebruik van algoritmen in FinTech; vraagt de Commissie en de Europese 

toezichthoudende autoriteiten onderzoek te verrichte naar de kans op fouten en 
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afwijkingen in algoritmen; benadrukt dat wanneer er een probleem in verband met een 

fout of discriminatie ontstaat, middels geautomatiseerde FinTech-diensten genomen 

besluiten moeten worden onderworpen aan een klachten- en controleprocedure en dat er 

een passende rectificatie moet plaatsvinden; 

22. erkent de potentiële voordelen van regelgevende "sandboxing" door doorgroeiers en 

financiële bedrijven toe te staan FinTech-producten in een live-omgeving te testen; spoort 

aan tot uitwisseling van optimale methodes die kunnen worden aangeleerd aan de hand 

van regelgevingsinitiatieven op het gebied van sandboxing; is van mening dat een 

vergelijkbare benadering op Europees niveau zou kunnen worden gestimuleerd, waarbij er 

tegelijkertijd voor wordt gezorgd dat consumenten, indien zij deel uitmaken van een 

dergelijk proefproject, bewust worden gemaakt van de hieraan verbonden risico's;  

23. onderstreept dat kwesties inzake cyberbeveiliging in de planningsfase van alle FinTech-

initiatieven moeten worden behandeld en dat er krachtige beschermende maatregelen 

moeten worden getroffen om hun infrastructuur tegen cyberaanvallen te vrijwaren; roept 

de Commissie en de lidstaten op om de beschermende maatregelen tegen cyberrisico's die 

op dit gebied zijn genomen, op hun doeltreffendheid te toetsen en verzoekt de Commissie, 

de lidstaten en de FinTech-sectoren samen te werken door informatie te delen; 

24. verzoekt de lidstaten voor tijdige omzetting van de "NIB-richtlijn" te zorgen; is verheugd 

over het nieuwe publiek-private partnerschap rond cyberbeveiliging dat de Commissie 

onlangs in samenwerking met de sector heeft opgezet; verzoekt de Commissie een reeks 

nieuwe en concrete initiatieven te ontwikkelen ter versterking van de weerbaarheid van 

FinTech-bedrijven tegen cyberaanvallen, met name kmo's en startende ondernemingen; 

25. verzoekt de Commissie om, voortbouwend op het werk van de eIDAS-verordening, het 

kader voor Europese e-ID-regelingen verder te onderzoeken om ervoor te zorgen dat zij de 

verlening van grensoverschrijdende financiële onlinediensten vergemakkelijken; verzoekt 

de Commissie voorts om met spoed onderzoek te doen naar de bestaande 

regelgevingsbelemmeringen die een breder gebruik van technieken voor e-identificatie in 

de weg staan; 

26. is ingenomen met het verslag van het Parlement over virtuele valuta en herinnert aan de 

potentiële voordelen van "distributed ledger"-technologie (DLT) die verder reiken dan die 

van virtuele valuta; wijst evenwel tevens op de risico's die aan een snelle verspreiding van 

virtuele valuta en DLT kleven; verzoekt de Commissie onderzoek te doen naar mogelijke 

toepassingen van DLT op het gebied van FinTech en andere DSM-regelingen, alsook de 

voornoemde risico's in het oog te houden en te voorkomen; 

27. stelt vast dat het verzamelen en analyseren van gegevens een centrale rol spelen voor 

FinTech-bedrijven die klanten gerichte diensten willen aanbieden, en wijst op de 

toenemende toepassing van "digital/data onboarding" door FinTech-bedrijven; steunt 

onder meer het gebruik van "big data" bij risicobeheer door FinTech-ondernemingen; 

wijst daarnaast op de potentiële risico's van nieuwe betalingsoplossingen, zoals fraude, 

misbruik van consumentengegevens, gevoelige authenticatieprocedures en gebrek aan 

transparante en duidelijke voorwaarden; verzoekt de Commissie en de lidstaten daarom te 

voorzien in een passend niveau van waarborgen en doeltreffende rechtsmiddelen; 

28. verzoekt de Commissie rekening te houden met zowel de toename van verzameling en 
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gebruik van gegevens en verificatie op afstand als met de daaraan verbonden risico's, met 

name wat betreft de algemene verordening gegevensbescherming en de tweede richtlijn 

betalingsdiensten alsmede de "ken uw klant"-regels, teneinde betere toegang voor 

consumenten tot grensoverschrijdende FinTech-diensten mogelijk te maken; onderstreept 

dat er maatregelen voor gegevensbescherming moeten worden genomen en dat 

consumenten de keuze moet worden gelaten omtrent de manier waarop gegevens worden 

gebruikt en verzameld overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming; 

29. benadrukt de betekenis van meeneembaarheid van gebruikersgegevens, die deel moet 

uitmaken van FinTech-diensten om ervoor te zorgen dat consumenten niet op één 

dienstverlener of product zijn aangewezen; verzoekt de Commissie om de voordelen te 

analyseren van een betere toegang tot toepassingsprogrammaverbinding (API) voor 

FinTech-bedrijven om aanvullende diensten voor consumenten mogelijk te maken; 

30. merkt op dat, indien er voorzien wordt in een minimumharmonisatie in de sector, middels 

financiële paspoortprocedures FinTech-diensten in heel Europa zouden kunnen worden 

aangeboden terwijl zij onder het regelgevend toezicht van een enkele lidstaat staan. 
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